
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 20 iulie 2021 

 

 Prin dispoziția nr. 656 din 19.07.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 20 iulie 2021, ora 1400, în sala de ședințe 

„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 656 din 19.07.2021 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 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani 

nr. 151 din 11 mai 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțării nerambursabile 

alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local. 

2. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, 

prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 

2021. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310 din 26.09.2019 

privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către 

Municipiu Botoṣani a unui teren situat în str. Manoleşti Deal, nr. 25 A. 

5. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local 

al municipiului Botoșani, a unor imobile. 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă 15 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Daniela 

Vicol și domnii Cătălin Boboc, Marius Buliga, Cătălin Mugurel Flutur, Constantin Liviu Toma, 

Miluță Timofti și Eugen Cristian Țurcanu,  având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de 

ședință. 
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Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnei consilier Daniela Vicol și ale domnilor 

consilieri Cătălin Boboc, Marius Buliga, Cătălin Mugurel Flutur, Constantin Liviu Toma, Miluță 

Timofti și Eugen Cristian Țurcanu., acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (14) – nu a votat domnul consilier Daniel Botezatu. 

 

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

prezenți (14) – nu a votat domnul consilier Daniel Botezatu. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 151 din 11 mai 2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii 

finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local – 

este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 

Domnul președinte de ședință Bogdan Ciprian Buhăianu – propuneri din partea 

grupurilor? 

 

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă – din partea grupul PSD, propunerea este doamna 

consilier Vicol Daniela. 

 

Domnul președinte de ședință Bogdan Ciprian Buhăianu – doamna VIcol nu poate face 

parte, îl propune pe domnul Rogojinschi. Alte propuneri? Nu sunt. Rog pregătiți buletinele de vot. 

 

Fiind supusă la vot amânarea discutării proiectului la finalul ședinței, aceasta a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (14) – nu a votat domnul consilier Daniel Botezatu. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au 

obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat – este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 

vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (15). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

municipiului Botoșani pentru anul 2021 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 1, nr. 3 și 

nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este 

aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 310 din 26.09.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în 

vederea cumpărării de către Municipiu Botoṣani a unui teren situat în str. Manoleşti Deal, nr. 25 A – 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o nelămurire referitoare la acest proiect, 

am citit hotărârea inițială, nelămurirea mea se referă la modificarea mandatului dat comisiei de 
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negociere. Dacă în 2019 inițiatorul a venit și a zis că acea comisie de negociere va veni și va discuta 

fără să depășească suma recomandată de către expert, acum venim și modificăm acest mandat și 

spunem că trebuie doar să se țin cont de raportul expertului ANEVAR. Întrebarea mea este de ce 

avem nevoie de această modificare. Și, la fel, aș aprecia foarte mult dacă cei din aparatul de 

specialitate ar fi scris în raportul de specialitate și de această modificare, unde este prevăzut doar 

faptul că modificăm componența comisiei, perfect necesară. În același timp, vreau să înțeleg de ce 

modificăm și mandatul dat acestei comisii. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – suntem în impas cu un privat care deține o stradă 

în municipiul Botoșani, vrem să deblocăm o situație care persistă de foarte mult timp la Primăria 

Botoșani. Pentru această suprafață de teren în trecut s-au plătit și sume, reprezentând chirie pentru 

acest teren, dar vreau să vă asigur că, în urma negocierilor, venim tot în Consiliul Local pentru a 

aproba prețul de cumpărare al acestui teren și, dacă nu sunteți de acord, puteți vota în consecință. Mai 

specific faptul că pentru aprobarea acestui proiect va fi nevoie de 2/3 din numărul consilierilor locali, 

pentru că discutăm despre dobândire de patrimoniu, sunt două expertize astăzi la Primăria Botoșani, 

una făcută de către noi și una făcută de cel care deține acest teren, cu diferențe considerabile, dar 

suntem în continuare amenințați că poate bloca acest drum, strada Veteranilor, despre asta este vorba, 

problemă veche a Primăriei Botoșani, și ne vom trezi cu cetățenii care nu mai pot ajunge pe 

proprietățile pe care le dețin acolo, și vă rog să ne dați acest mandat cu care să venim în fața 

dumneavoastră, pe care îl puteți aproba sau nu, dar măcar să încercăm să negociem dincolo de 

limitele pe care le putem impune prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local, garantându-vă că vom 

reprezenta corect interesele Primăriei și vom încerca să obținem un preț cât mai mic.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (15). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării 

Cinematografului Unirea (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea 

RADEF RomaniaFilm în domeniul public al Municipiului Botoșani și administrarea Consiliului 

local al Municipiului Botoșani – 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 unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (15). 

 

Se revine la discuția punctului 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 151 din 11 mai 2021 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind 

aprobarea Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități 

nonprofit de interes local. 

 

 Comisia de validare preia atribuțiile pentru desfășurarea procedurii de vot secret.  

 

Se începe procedura de vot secret. 
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 După finalizarea procedurii de vot secret, președintele comisiei de validare, domnul Călin 

George Bosovici, prezintă rezultatul votului. 

 

 Domnul președinte de ședință Bogdan Ciprian Buhăianu – în urma votului, domnul 

Marius Rogojinschi a fost ales președinte al comisiei, cu 13 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru 

și 1 abținere (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu). 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – declară lucrările şedinţei închise.  

 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

             Consilier,                  Oana Gina Georgescu  

        Bogdan Ciprian Buhăianu 

  

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

                 Alina Ecaterina Manolache 

 

 


