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 Prin dispoziția nr. 1094 din 23.11.2020, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 23 noiembrie 2020, ora 1100, în sala de 

ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim 

de videoconferință. 

 

 Dispoziţia nr. 1094 din 23.11.2020 este anexată la dosarul şedinţei.   

 

 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei 

şi 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 pentru aprobarea proiectului „INO-BT - INvățământ Online accesibil 

în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 145473 și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Eminescu- One Culture - One Route în 

Botosani - Bălti Cross-Border Area” (“Eminescu- o cultură – o rută în zona 

transfrontalieră Botoșani- Bălți”), număr de referință 1HARD/2.1./60 și a cheltuielilor 

legate de acest proiect principalele domenii de activitate, precum și stabilirea  

componenței comisiilor de specialitate.                     

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. 

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22) – a votat verbal doamna consilier Daniela Vicol și nu a participat la 

vot, din motive tehnice, domnul Andrei Amos. 
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Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „INO-

BT - INvățământ Online accesibil în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 145473 și a cheltuielilor 

legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5. 

 

Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – sunt membru în comisia nr. 1 și nu 

am fost convocată și nu am dezbătut proiectul, nici pentru primul proiect de pe ordinea de zi, nici 

pentru al doilea proiect de pe ordinea de zi. Cum poate fi avizul favorabil? Eu nu am fost 

convocată și mă gândeam că măcar discutăm înainte să dăm un aviz favorabil. Eu știu că mai 

sunt încă trei colegi și eu sunt una, dar mi-ar fi plăcut să particip la discuții. Vă rog să fie 

menționat în procesul verbal că susțin că nu am fost convocată la această ședință a comisiei nr. 1, 

nici pentru proiectul 1 și nici pentru proiectul 2.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – e democrație originală la Botoșani, să 

știți. 

 

Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – nu, nu funcționăm așa.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – sunetul este foarte prost, domnule 

Zamfirescu, și se face radiofonie în sala de ședințe, ar trebui să închideți laptopul cuiva, 

calculatorul, transmisia este foarte proastă.  

 

Domnul consilier Marian Murariu – domnul Ţurcanu, transmisia era proastă și înainte.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu) – a votat verbal doamna consilier Daniela 

Vicol. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

“Eminescu – One Culture - One Route în Botoșani - Bălți Cross-Border Area” (“Eminescu- o 

cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani- Bălți”), număr de referință 1HARD/2.1./60 și 

a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 

4 și nr. 5. 

 

Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – nu, comisia 1 nu a discutat acest 

proiect. Vreau să mă asigur că s-a consemnat în procesul verbal faptul că nu am fost convocată la 

comisia 1 și că nu a existat vot în comisie pe acest proiect.  

 

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – ședința s-a desfășurat astăzi, am 

încercat pe toate căile, îmi pare rău. 
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Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – nu am niciun apel pierdut de la voi, 

sub nicio formă.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – era și grupul comun de consilieri locali, se 

putea scrie pe grupul comun.  

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – o mică minciună nu strică niciodată. 

 

Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – ba da, strică, pentru că voi face o 

sesizare în sensul acesta, este inacceptabil să aveți comisia în care să nu fim convocați, în calitate 

de membri.  

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – eu vă cred, ați intrat în jocul acesta 

când ați acceptat să faceți parte din comisie.  

 

Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – nu intru în astfel de discuții. Eu 

discutam cu colegii mei din comisie, nu discutam problema de la ultima ședință, pentru că nu își 

are rostul în acest moment. În schimb, este normal ca această comisie să se întrunească înainte să 

dați un aviz favorabil.  

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – categoric da. 

 

Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – și vă rog să consemnați faptul că nu 

am fost convocată în procesul verbal. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 

abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu și Marius Leonardo Oroșanu). 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Călin George Bosovici – declară lucrările şedinţei închise.  

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

             Consilier,                 Ioan Apostu                                          

   Călin George Bosovici                                                

 

 

Redactat și dactilografiat,  

           Alina Ecaterina Manolache                      


