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Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
 

Municipiului Botoşani din data de 17 martie 2017
 

Prin dispoziţia nr. 439 din 15.03.2017, Primarul municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local În şedinţă de Îndată pentru data de 17 martie 2017, orele 1000

, În sala de şedinţe a 
Primăriei. 

Dispoziţia nr. 439 din 15.03.2017 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul propriu, 
precum şi la avizierul Primăriei. 

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 Înfiinţarea la nivelul municipiului Botoşani a Autorităţii 

Urbane - organism intermediar de nivel 11 al POR 2014 - 2020. 
2.	 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unui contract de Închiriere. 
3.	 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Botoşani. 

Nota anexă cuprinde: 
1.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice - consultanţă, 

asistare şi reprezentare pentru dosarul nr. 1044/40/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Botoşani, precum şi În căile de atac ce vor fi exercitate. 

2.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor estimate pentru solicitarea de includere În 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală a unor unităţi de Învăţământ din municipiul 
Botoşani În vederea autorizării ISU. 

Şedinţa este legal constituită. 



Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local Botoşani 

din data de 17 martie 2017 

La lucrări le şedinţei participă un număr de 22 de consilieri în funcţie, Iipsind domnul 

consilier Andrei Amos, având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

Fiind supusă la vot cererea de Învoire a domnului consilier Andrei Amos, acestea au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind Înfiinţarea la nivelul 

municipiului Botoşani a Autorităţii Urbane - organism intermediar de nivel II al POR 2014 

2020. 

Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - avem un amendament la acest 

proiect, pe care îl va enunta domnul secretar. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - proiectul de hotărâre supus atenţiei dumneavoastră ar 

trebui completat de un articol În care să mandatăm primarul să semneze acordul de delagare al 

atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiect, acord care se încheie cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre Împreună cu amendamentul enuntat, acesta a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unui 

contract de Închiriere. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - am făcut o solicitare din partea DSPSA 

pentru modificarea HCL nr, 128/26.05.2015, în sensul prelungirii valabilităţii acesteia până la 

data de 30.06.2018 a contractelor. Observ că forma propusă spre aprobare este cu totul alta, nu 

are nicio legătură cu ce am solicitat noi. 

Aş solicita să respectaţi ceea ce am scris acolo, pentru că este o procedură măruntă, mică, 

nu înţeleg de ce încurcăm acum lucrurile cu doi ani, numai pe un anumit spatiu, este o 

bunăvoinţă gratuită, nu înteleg cine a făcut acest proiect de hotărâre, dar l-a făcut anapoda. 

Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - haideti să amendăm atunci acest 

proiect, conform cererii dumneavoastră. 
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Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local Botoşani 

dîn data de 17 martie 2017 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţureanu - propun să se modifice HCL nr. 128/26 

mai 2015 în sensul prelungirii termenului până la 30.06.2018. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, aceasta este respins cu 2 voturi 

pentru, 17 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc şi Silvia Carmen Diaconu şi 

domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Cosmin Ionuţ Andrei, lulian Blaga, Cătălin 

Boboc, Călin George Bosovici, Daniel Botezatu, Vasile Chiru, Maricel Corneliu Maxim, Marian 

Murariu, Paul Octav, Marius Leonardo Oroşanu, Mihai Gabriel Tanasă şi Eugen Cristian 

Ţurcanu) şi 3 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Ady 

Petruşcă şi Laurenţiu Mafiei). 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul prezentat, aceasta esteaprobat 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani, nu prezintă discuţii, şi, fiind 

supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de 

servicii juridice - consultanţă, asistare şi reprezentare pentru dosarul nr. 104414012017 aflat pe 

rolul Tribunalului Botoşani, precum şi în căile de atac ce vorfi exercitate. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţureanu - aş ruga ori pe domnul Secretar, sau şeful 

Serviciului Juridic, să ne explice exact despre ce este vorba, pentru că l-am găsit pe masă acum 

10 minute, pentru că nu ştiu deloc despre ce este vorba. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - pe data de 15 martie am primit o comunicare din partea 

Judecătoriei Botoşani privind o acţiune a S.C. Termica S.A. - pretenţii - ce reprezintă 

contravaloarea chiriilor încasate pe spaţiile închiriate din punctele termice din 2010 la zi. Acest 

dosar este în strânsă legătură cu un alt dosar care se află pe rolul Tribunalului Suceava şi care are 

ca obiect clarificarea naturii juridice a acestor clădiri ale punctelor termice. În speţă, apartenenţa 

lor la domeniul public sau la domeniul privat. 

Având în vedere complexitatea cauzei, vă rugăm să ne daţi aprobarea să putem contracta 

servicii avocaţi ale pentru reprezentarea în această cauză. 
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Proces verbal şedinţă de indată a Consiliului Local Botoşani 

din data de 17 martie 2017 

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

consilierilor prezenti (22). 

Punctul 2 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor estimate 

pentru solicitarea de includere în Programul Naţional de Dezvoltare locală a unor unităţi de 

învăţământ din municipiul Botoşani în vederea autorizării ISU, nu prezintă discutii, şi, fiind 

supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22). 

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

preşedinte de şedinţă - consilier Cosmin Ionuţ Andrei - declară lucrările şedinţei Închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, SECRETAR, 

Ioan Apostu 
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