
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
 CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 23 iunie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 496 din 21.06.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 23 iunie 2022, ora 1400, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  
 
 Dispoziţia nr. 496 din 21.06.2022 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 alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al 
municipiului Botoșani 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr. 57 din 01 martie 2022 pentru 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie 
Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu 
acoperire totală și înlocuirea instalației electrice” 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul 
Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului „Creșterea 
siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui 
sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea 
instalației electrice”, cod SMIS  152377 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Amenajare peisagistică a teritoriului 
SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, cod MySMIS 2014+ 155366 și a cheltuielilor legate 
de acest proiect 

5. Proiect de hotărâre  privind necesitatea suplimentării din bugetul local a UAT Municipiul 
Botoșani a contribuției proprii  în cadrul proiectului „Back to our common roots” 
(„Întoarcere la rădăcinile noastre comune”), MIS-ETC 2SOFT/1.2/133, finanțat în cadrul 
Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare termică – Laborator de analize medicale și compartiment BK” 
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani 
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7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 498/21 decembrie 2021 privind 
Statul de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani 
 
Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea aportului Municipiului Botoșani la capitalul social 
al  S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani. 
 
La lucrările şedinţei participă 20 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier 

Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri locali Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu. 
 
Participă fizic doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Silvia Carmen Diaconu și 

Dana Lăzăruc și domnii consilieri Andrei Amos, Călin George Bosovici, Bogdan Ciprian 
Buhăianu, Marius Buliga, Cătălin Mugurel Flutur, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi, 
Mihail Gabriel Tanasă, Petru Taielup și Miluță Timofti. 

 
Participă prin mijloace electronice doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina 

Camelia Lupașcu și Daniela Vicol și domnii consilieri Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță, 
Maricel Corneliu Maxim și Liviu Constantin Toma. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – doamna președinte, domnule Secretar, am 

numărat, suntem 13, suntem legal constituiți. Noi acum facem un efort, cu tehnologia nouă, 
pentru colegii noștri, unde sunt, cum sunt în concediu, să voteze. Spre exemplu, eu nu pot vota în 
momentul acesta. Suntem legal constituiți, putem să intrăm într-o ședință absolut normală, 
suntem 13 aici, cei pe care i-am învoit își vor lua banii, pentru că, de fapt asta era una din marile 
probleme, taie banii la consilieri dacă nu participă, eu, spre exemplu, nu pot vota. 

Nu e nicio hotărâre atât de importantă încât această ședință să nu își ducă la bun sfârșit 
scopul. Povestea nu funcționează, dar oamenii s-au învoit. Ideea e că nu putem să votăm mixt, 
asta am înțeles de la colegi. 

 
Domnul Secretar general Ioan Apostu – problema s-ar pune când e vorba de vot secret. 
 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - ... pentru că nu se înregistrează decât votul 

online. 
 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – este colega, și va consemna în procesul-verbal 

al ședinței, la apel nominal, pe cei doi colegi care nu au tabletele și care nu votează electronic, și 
închidem votul cu toată lumea prezentă ori fizic, ori online, lucrurile sunt foarte simple.  

 
Domnul consilier Marian Murariu – suntem prezenți fizic, de ce trebuie să votăm 

online cei care ne-am întâlnit fizic? Cei care ne-am întâlnit fizic, votează fizic, cei care sunt 
online, să se găsească o posibilitate să voteze online. Adică eu vin în sala de ședințe ca să votez 
online, de-aia am venit aici, ca să votez online? Nu este logic. 
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Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – am convocat această ședință în mod online 

pentru că așa ați solicitat dumneavoastră, că v-a fost foarte greu să veniți la ședință. 
 
Domnul consilier Marian Murariu – nu am solicitat eu. 
 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – au solicitat colegii ca cele de îndată să le 

convocăm online, să fie mai simplu. Doar că sistemul nu funcționează într-un mod din acesta 
hibrid, și era mai simplu să consemnăm voturile pe care le exprimați online, să nu deschide și 
aparatura din sala de consiliu, și laptop-urile, și ridicare de mână, și telefon. 

 
Domnul consilier Marian Murariu – dacă știam că e așa, stăteam și votam de la birou. 
 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – noi v-am spus că e ședință online. Consemnați 

voturile cum vor să le exprime colegii, dacă nu vreți să votați online, spuneți votul prin apel 
nominal, și cu asta am închis discuția. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru învoiri. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abținere? 
 
Fiind supuse la vot învoirile domnilor consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian 

Țurcanu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 
  
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru ordinea de zi. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abținere? 
 
Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea aferentă, și cu retragerea 

punctului 1 de pe ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (20). 

 
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de 

ședință a Consiliului Local al municipiului Botoșani – retras. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL 

nr. 57 din 01 martie 2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și 
a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 
Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare 
incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice” – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 nr. 4 și nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru punctul 2. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(20). 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 

parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent 
proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin 
instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și 
înlocuirea instalației electrice”, cod SMIS  152377 – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru punctul 3. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Domnul Flutur la abțineri. 
 
Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 

Cătălin Mugurel Flutur). 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 

“Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, cod MySMIS 2014+ 
155366 și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru punctul 4. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(20). 
 
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre  privind necesitatea suplimentării 

din bugetul local a UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii  în cadrul proiectului „Back 
to our common roots” („Întoarcere la rădăcinile noastre comune”), MIS-ETC 2SOFT/1.2/133, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020 – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru punctul 5. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(20). 
 
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică – Laborator de analize 
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medicale și compartiment BK” din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – o întrebare, ce înseamnă BK? 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – bacilul koch, recoltarea sputei pentru 

bacilul koch.  
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot pentru punctul 6. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (20).  
 
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL 

nr. 498/21 decembrie 2021 privind Statul de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Vasilache” Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – domnul Rogojinschi se retrage de la 

vot. Vot pentru punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (19) – nu participă la discuții și nici la vot domnul consilier Marius Petru 
Rogojinschi. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – nu vă supărați, chiar nu avem, nu știm ce 

votăm, este o completare, da? Când a fost pusă pe site? 
 
Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă – de ieri am văzut-o pe site. 
 
Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind majorarea 

aportului Municipiului Botoșani la capitalul social al  S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – lăsați-ne 10 secunde să citim.  
 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – mai sunt doar câteva zile pentru a exprima 

intenția noastră, dacă participăm. S-a aprobat o majorare de capital pentru societatea Nova 
ApaServ din partea acționarului majoritar, a Consiliului Județean, și, pe care de consecință, au 
fost întrebați și ceilalți acționari minoritari dacă doresc să participe cu cota parte aferentă 
procentului cu care a contribuit Consiliul Județean. Pentru a veni în sprijinul acestei societăți, în 
funcție de procentul pe care îl avem noi, numărul de acțiuni de la această societate, am făcut 
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această propunere către dumneavoastră, pentru o capitalizare care presupune achiziția unor 
utilaje care să deservească și municipiul Botoșani pentru rezolvarea avariilor. 

Cota noastră parte este de aproximativ 111 mii lei dacă nu mă înșel, aveți foile în față, în 
jur de 100 mii lei, și proiectul a fost pus astăzi pe ordinea de zi motivat de faptul că există doar 
un interval limitat în care ne putem exprima sau nu votul pentru această participare la majorare 
de capital. Procentul nostru oricum este foarte mic. Dacă nu contribuim, va scădea acest procent, 
și societatea nu va primi și cota noastră parte. Acestea sunt lucrurile pe scurt, sper că am explicat 
succint. Nu este o valoare foarte mare. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – noi până acum nu am contribuit niciodată 

la capitalul social al Nova ApaServ, nu am contribuit în numerar, am contribuit în natură. Am 
fost tratați de fiecare dată așa, cu spatele, ca să nu spun altceva. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – acesta este motivul pentru care avem un 

procent foarte mic.   
 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – pentru colegii care sunt online, eu nu 

votez, pentru că nu e normal, să vedem dacă se adună voturile. 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – solicit să numărați voturile nominal. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – vot, vă rog. Domnule Buhăianu? 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – vot „da”. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Murariu? 
 
Domnul consilier Marian Murariu – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Buliga? 
 
Domnul consilier Marius Buliga – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Bosovici? 
 
Domnul consilier Călin George Bosovici – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Doamna Diaconu? 
 
Doamna consilier Silvia Carmen Diaconu – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Timofti? 
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Domnul consilier Miluță Timofti – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Taielup? 
 
Domnul consilier Petru Taielup – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Rogojinschi? 
 
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Tanasă? 
 
Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Lăzăruc Dana, da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Doamna Adăscăliței? 
 
Domnul consilier Monica Delia Adăscăliței – da. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Amos? 
 
Domnul consilier Andrei Amos – împotrivă. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Flutur? 
 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – împotrivă. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Gheorghiță? 
 
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – mă abțin. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Maxim? Revenim. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Doamna Curelariu? 
 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – împotrivă. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Doamna Vicol? 
 
Domnul consilier Monica Delia Adăscăliței – vot „da”. 
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Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Toma? 
 
Domnul consilier Constantin Liviu Toma – vot „pentru”. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Botezatu? 
 
Domnul consilier Daniel Botezatu – abținere. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – Domnule Maxim, sunteți? Doamna 

Lupașcu? 
 
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – abținere. 
 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – doamna Ada Macovei? Nu cred că e 

conectată. Domnul Maxim nu răspunde. Proiectul a fost adoptat, a întrunit numărul de voturi. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Andrei Amos și 
Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii 
consilieri Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță) – nu a participat la vot domnul consilier 
Maricel Corneliu Maxim. 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Dana Lăzăruc – declară lucrările şedinţei închise.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
                Consilier,                           Ioan Apostu  
            Dana Lăzăruc 

 
 
 
 
 

   Redactat și dactilografiat,  
                                                  Alina Ecaterina Manolache 

 

 


