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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 18 august 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 576 din 20.07.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
de îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 18 august 2022, ora 10.00, 
în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 
Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.   

 
 Dispoziţia nr. 666 din 17.08.2022 este anexată la dosarul şedinţei.  
                           
 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la pe site-ul 
propriu. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 
lucrărilor şedinţei. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului sportiv - cultural 
„Olimpiada de Vară Arlechino” 

2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale 
pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat – etapa 3” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. 
 
Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2022 al S. C. Eltrans S.A.. 
 
Şedinţa este legal constituită. 
 
La lucrările ședinței participă 21 consilieri locali în funcție – la solcitarea domnului 

consilier Mihail Gabriel Tanasă, s-a permis ca domnul consilier Miluță Timofti să fie prezent 
la ședință de pe același dispozitiv, fiind observați împreună în imaginea video din aplicația 
informatică ce asigură suportul electronic al ședințelor în sistem online – , lipsind doamna 
consilier Daniela Vicol și domnul consilier local Daniel Botezatu, iar domnii consilieri 
Marius Petru Rogojinschi și Maricel Corneliu Maxim au fost prezenți fizic.    

 
Fiind supuse la vot învoirile doamnei consilier Daniela Vicol și Daniel Botezatu, 

acestea au fost aprobate cu 17 voturi pentru. 
 

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea aferentă, aceasta a fost 
aprobată cu 17 voturi pentru. 
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Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 

evenimentului sportiv - cultural „Olimpiada de Vară Arlechino”. 
 
Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – avizul comisiilor. 

Comisia 1? 
 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu nu am votat, nu știu nimic, deci 

nu am pentru ce să dau aviz, nu mi s-a cerut părerea. 
 
Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – ne trebui un aviz. 
 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – dacă nu ne întrunim și nu vorbim, nu 

știu ce aviz să dăm. 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – favorabil la comisia 1. 
 
Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – Comisia 4? 
 
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – favorabil. 
 
Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – Comisia 5? 
 
Domnul consilier Marius Buliga – favorabil.  
 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – voiam să fac niște observații, se 

poate? 
Referitor la proiectul de hotărâre nr. 1, am următoarele observații: încă o dată 

reiterez către Secretarul municipiului, care nu vrea să priceapă deloc, că acordarea cu titlu 
gratuit al unui spațiu al municipiului Botoșani se face doar pentru ONG-uri de utilitate 
publică. Dumnealor știu lucrul ăsta, dar nu sunt capabili să spună nu, ăsta e un aspect. Ați 
mai făcut lucrul acesta anul ăsta încă o dată, eram plecat în concediu și ați intrat peste mine 
și nu ați mai ținut cont de lege. 

Deci la organizarea pentru utilizarea gratuită a Sălii Polivalente și a Stadionului 
municipal, legislația prevede foarte clar că acordarea cu titlu gratuit se face acestor ONG-
uri și cu plata cheltuielilor de întreținere, scrie foarte clar în legislație, nu am tot textul acum 
la mine, pe laptop nu reușesc să deschid site-ul primăriei, pentru că aveți niște probleme cu 
noul site pe care l-ați făcut. 

Cu alte cuvinte, oricum voi ataca acest proiect la prefectură și voi cere blocarea lui, 
pentru că nu respectați legislația. 

Doi. Pe stadionul municipal, pe care avem o emulație teribilă acum cu echipa, v-ați 
găsit să organizați în data de 28 sau 26, de dimineață până seara fotbal, fix pe Stadionul 
municipal. Dați-le stadionul Mecanex, Victoria, dacă vreți cu orice preț să faceți praf, dați-
l, dar nu pe stadionul municipal, pe care după 4 zile joacă echipa acasă. Să joace de 
dimineața de la 9 până seara la ora 18. Și niște elevi de liceu nu vor face față să joace pe 
mărimea Stadionului municipal. Pe Victoria e mai mic, acolo au și tribună, sau să se ducă 
la Mecanex, poftim, dacă sunt așa mari sportivi, dar nu pe stadionul municipal, să îl facem 
praf. Duduie echipa, merge foarte bine, și eu îl fac acolo ca pe toloacă, o să joace ăia, or să 
intre care și cum vor, nu o să îi putem să îi controlăm dacă îi scăpăm pe municipal acolo, 
asta e observația despre Stadionul municipal. 

Dacă dumneavoastră doriți cu orice preț să distrugeți suprafața terenului, aprobați-l, 
eu, unul, nu sunt de acord cu inițiativa aceasta a lor.  
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 Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – dacă nu mai sunt alte 
discuții, vot. 
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru și 9 
abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel 
Flutur, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Notă: Inițial, a fost omis de la numărare votul domnului consilier Miluță Timofti, 
proiectul de hotărâre fiind considerat respins cu 11 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele 
consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei 
și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Marcel 
Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu), iar după citirea titlului 
punctului 2 de pe ordinea de zi a fost precizat că domnul consilier Miluță Timofiti a votat 
verbal pe conexiunea domnului consilier Gabriel Tanasă, care înregistrase în sistemul 
electronic un singur vot, rezultând 12 voturi în loc de 11. Discuțiile aferente: 

 
Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – la proiectul nr. 1 

trebuiau să fie minim 12 voturi pentru a trece, și nu a îndeplinit această condiție.  
Până la urmă, proiectul nr. 1 a adunat 12 voturi pentru a trece. 
S-a întâmplat următorul lucru, doi colegi sunt pe aceeași tabletă, în direct, și  a apărut 

unul singur pe tabelul de vot. 
 
 Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului 
Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și 
efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat – etapa 3” prin Programul privind creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului 
pentru Mediu – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, fiind 
supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen 
Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Eltrans S.A. – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind 
supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 
Cătălin Mugurel Flutur). 

 
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Maricel Corneliu Maxim – declară lucrările şedinţei 
închise.  
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 
Consilier,                   Ioan Apostu                

 Maricel Corneliu Maxim  
 
 

 
 
 

Redactat și dactilografiat,   
Alina Ecaterina Manolache 


