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Încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 08 iulie 2015 

Prin dispoziţia nr. 1228 din 03.07.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local În şedinţă ordinară pentru data de 08 iulie 2015, orele 0900

, în sala de şedinţe a 
Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1228 din 03.07.2015 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedintei 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 transmiterea În folosinţă gratuită către Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe a terenului În suprafaţă de 18.564 mp., situat În municipiul Botoşani, 

Şoseaua Iaşului f.n., pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 
2.	 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Botoşani nr. 52 din 31 martie 2015 privind aprobarea contribuţiei municipiului În vederea 
executării obiectivului de investiţie "Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri paliative 
În municipiul Botoşani". 

3.	 Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor concesionate S.C. URBAN SERV 
S.A., În calitate de operator al Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului 
(obor) din municipiului Botoşani, cu bunurile rezultate din lucrările de reabilitare şi 

modernizare a Pieţei Viilor realizate din fonduri ale bugetului local, fonduri ale 
operatorului şi prin proiectul "Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele 
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transfrontaliere in domeniul agriculturii" (căi de acces, platou acoperit modernizat, hală 

agroalimentară, hală de lactate), precum şi aprobarea tarifelor ce vor fi practicate in Piaţa 

Viilor ca urmare a lucrărilor de modernizare. 
4.	 Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani pe 

anul 2015. 
5.	 Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării sumei de 120.000 lei din fondul de 

inchidere constituit pentru primul spaţiu temporar de depozitare a deşeurilor municipale 
în vederea relocării a 35.000 m.c. deşeuri pe depozitul închis din municipiul Botoşani. 

6.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 212015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
precum şi alte măsuri. 

7.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivu I 
de investiţie: "Reabilitare instalaţii sanitare - distribuţie apă rece/caldă şi alimentare 
hidranţi interiori Spitalul de pneumoftiziologie Botoşani". 

8.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de asociere şi comodat dintre S.C. 
E.ON Distribuţie România S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani în vederea 
racordării străzilor Oituz şi Traian la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 15 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier 
Cătălina Camelia Lupaşcu, Tereza Nica şi Aura Simion şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei 
şi Gheorghe Gabriel Murariu şi Iipsind doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri 
Eugen Sorin Apostoliu şi Florin Ioan Ghiorghiţă, 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu supune la vot cererile 
de învoire, care sunt aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu cele două puncte suplimentare, punctele 9 
(Proiect de hotărâre de lămurire a prevederilor HCL nr.54 din 31 martie 2015 privind aprobarea 
înlesnirilor la plată sub forma scutirilor sau reduceri lor de la plata majorărilor de întârziere 

aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, 
datorate de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 

Municipiului Botoşani) şi 10 (proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement, pentru anul 2015), aceasta este 
aprobată cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariue - în primul rând, vă mulţumesc pentru 
prezenţa dumneavoastră aici, pentru că, din ce am observat, suntem la limită pentru a avea 
cvorum pentru a trece nişte hotărâri importante astăzi, şi de asta vă multumesc celor care aţi 
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făcut tot posibilul pentru a putea fi prezenţi la această şedinţă, Cel puţin la prima hotărâre de pe 

ordinea de zi, pentru locuinţele ANL, era nevoie de această prezentă. 

Astăzi avem câteva hotărâri de consiliu extrem de importante pentru Botoşani, este vorba 

de predarea terenului către ANL pentru construcţia de locuinţe, aprobarea contribuţiei 

municipale în vederea executării Spitalului de boli cronice, predarea obiectivului de la Piaţa 

Viilor către Urban Servo De asemenea, racordarea străzilor Oituz şi Traian la reţeaua de 
distribuţie gaze naturale, dar cele mai importante puncte sunt cele aflate la finalul ordinii de zi, 
inclusiv suplimentarea care o să vă explic de ce a venit atât de târziu. 

Luni şi marţi m-am aflat în delegaţie la Bucureşti, ieri am sunat în jurul orelor 14-15, şi 

aici pot să vă confirme colegii, atât doamna Zăiceanu, Administrator public, cât şi domnul 

Hergheligiu, director Investiţii, şi am solicitat introducerea În regim de urgenţă, după ce am 
reuşit să identificăm o soluţie, În vederea rezolvării acelei probleme a corecţiilor. 

După ce am contestat pe cale administrativă cele două corecţii şi nu am primit răspunsuri 

favorabile, va urma şi o contestaţie, dar, până atunci, guvernul a găsit o soluţie pentru aceste 

corecţii care nu sunt prinse pe Ordonanţa nr. 15, ştiind foarte bine că o parte din corecţiile 

noastre au fost prinse pe acea ordonanţă şi am primit o parte din acele sume. 

Cele două mari corecţii despre care vorbim astăzi şi care sunt prinse la punctul 6 şi la 
punctul 10 pe ordinea de zi, am identificat această soluţie În urma discuţiilor avute ieri atât la 

Ministerul Dezvoltării, cât şi la Ministerul Finanţelor, pentru a fi finanţate prin această 

Ordonanţă nr. 2, care a fost dată cu ceva timp În urmă de către Guvern. 
Practic, se oferă o finanţare a cheltuielilor neeligibile a acestor corecţii, pe o perioadă de 

până la 15 ani, astfel Încât primăria să nu intre În incapacitatea de a-şi onora obligaţiile financiare 
la termen, şi aici avem foarte multe obligaţii în acest an, asumate prin contracte multianuale, iar, 
Începând cu luna august, practic nu ar exista această finanţare, ştiind faptul că acest buget, pe 

acest an, a fost construit pe rambursarea acestor corecţii. 

Pot să vă dau câteva exemple de obiective, Începând de la reabilitarea termică a 
blocurilor, cele trei loturi, toate aflate În proces de decontare, până la strada Primăverii, strada 

Maramureş, toate investiţiile făcute la Stadionul municipal: modernizare stadion, sistem 
antiincendiu, instalaţie de nocturnă, toate aceste rate multianuale, asumate de către noi, practic, 
nu pot fi achitate dacă nu există surse de finanţare, şi pot pune Primăria Într-o situaţie extrem de 
sensibilă, 

Sigur, noi facem acest demers, nu avem siguranţa 100% că acest Împrumut va fi aprobat 
de către Ministerul de Finanţe, dar, practic, este ultima soluţie la care putem apela În rezolvarea 

acestei spele, urmând ca procesul de contestare a acestor corecţii În instanţă să se desfăşoare În 
paralel, dar poate dura dela 1 an la 2-3 ani, nimeni nu poate anticipa durata unui asemenea 
proces. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă 

gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 18.564 mp., situat 
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În municipiul Botoşani, Şoseaua Iaşului f.n., pentru construirea de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - aş dori să întreb doar un singur aspect: cât 
se predă acest lot către ANL? 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - este bine că predăm terenul şi că ANL-ul va 

fae o investiţie aici, dar mă întreb oare, înainte nu trebuia să avem un plan urbanistic zonal, să 

vedem ce se face acolo, să stabilim nişte detalii urbanistice, cred că aşa ar fi fost normal, ca o 
succesiune a lucrurilor. Şi apoi, nişte inidicatori, sau un studiu de fezabilitate. 

Domnul Prima Ovidiu Iulian Portariuc - vreau să vă asigur că toată documentaţia este 
în lucru, şi ne apropiem de final pe toate cele 18 puncte cerute de către ANL, această hotărâre de 
consiliu local este doar un punct din cele 18. Sigur, vi le putem prezenta pe toate, ne apropiem, 

supun eu, într-un gradm de 90% în a realiza complet alte studii de fezabilitate, îmi pare rău că nu 
este domnul arhitect aici pentru a vă da amănunte. 

Să îi răspund şi domnului Ţurcanu, de îndată ce această hotărâre va fi aprobată, mâine, 
poimâine, acest teren va fi predat către ANL. 

Doamna Administrator Public Adriana Zăiceanu - studiul de fezabilitate este elaborat 

într-un singur exemplar, Va intra în posesia ANL-ului, iar ANL-ul, prin specialiştii pe care îi are 
va face observatii, sigur vor fi solicitate modificări ale documentatiei, din cauza asta nu am venit 
cu aprobarea P.U.Z.-ului de fezabilitate şi a indicatorilor, pentru că urma să aprobăm acum nişte 

indicatori, şi vă asigur că vor fi modificări, şi urma să venim cu o altă hotărâre de modificare a 

acelor indicatori. 

În legătură cu P.U.Z.-ul, acesta este în executie, documentatia care s-a elaborat în studiul 

de fezabilitate este în concordanţă cu cea a speciliştilor care elaborează P.U.Z.ul, deci toate 
aceste documente sunt corelate. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu întreabă dacă există 

vreun raport al comisiilor de specilitate nr. 1 şi nr. 5. Nu există, am întrebat doar. 

Doamna Administrator Public Adriana Zăiceanu - este clar că acest număr de locuinte 
sunt cuprinse pe lista de finanţare, Dacă nu depun documentatie în termen cât mai rapid, riscăm 

ca anul acesta să pierdem finanţarea, deci ar trebui ca astăzi să avem hotărârea de predare a 
terenului, pentru că mâine documentele pleacă spre ANL. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenti (15). 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 52 din 31 martie 2015 privind aprobarea 
contribuţiei municipiului În vederea executării obiectivului de investiţie "Spital municipal de 
boli cronice şi îngrijiri paliative În municipiul Botoşani", nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la 
vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(15). 

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor 
concesionate S.c. URBAN SERV S.A., În calitate de operator al Serviciului public de 
administrare a pieţelor şi târgului (obor) din municipiului Botoşani, cu bunurile rezultate din 
lucrările de reabilitare şi modernizare a Pieţei Viilor realizate din fonduri ale bugetului local. 
fonduri ale operatorului şi prin proiectul "Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei 
reţele transfrontaliere În domeniul agriculturii" (căi de acces, platou acoperit modernizat, hală 

agroalimentară, hală de lactate), precum şi aprobarea tarifelor ce vor fi practicate În Piaţa 

Viilor ca urmare a lucrărilor de modernizare, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot proiectul 
de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului S.C. 
"URBAN SERV" S.A. Botoşani pe anul 2015, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta 
este aprobat cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării sumei de 
120.000 lei din fondul de Închidere constituit pentru primul spaţiu temporar de depozitare a 
deşeurilor municipale În vederea relocării a 35.000 m.c. deşeuri pe depozitul închis din 
municipiul Botoşani. 

Domnul director Simion Drelciuc - doar două observaţii am de făcut la acest proiect de 
hotărâr: dintr-o eroare s-au pus 35.000 mc, dar sunt 34.000 mc. 

A doua observaţie este următoarea: obligaţiile de mediu pentru spaţiile de stocare 
autorizate la nivelul municipiului Botoşani prevăd contribuţii egale atât a proprietariului spaţiului 

respectiv, Consiliul Local, cât şi a operatorului care exploatează acele spaţii. Cele 120 mii pe 
care dumneavoastră le veţi aproba vor fi cheltuite din fondul de închidere, fiindcă acest fond se 
constituie din fiecare tonă de deşeu depozitat, nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile celor 
34.000mc. 

Valoarea totală a contractului de preluare a 34.000 mc de deşeu este de peste 470.000 lei. 
Dacă scădem 120.000 cât avem acum în discuţie, mai rămân, în medie, 350.000 lei care trebuiesc 
acoperite, în proporţii egale, atât de Consiliul Local, cât şi de operatorul Urban Servo 

A pierde acestă oportunitate de a prelua o parte din deşeurile depuse pe spaţiul de stocare 
şi a fi utilizate pentru închiderea depozitului vechi, la un tarif de doar 13,02/mc, înseamnă foarte 
mult, atât pentru operator, din punct de vedere financiar, cât şi pentru municipii Botoşani. Pe cele 
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două spaţii de stocare existente, începând cu luna iulie 2012, până la sfârşitul semestrului 1 al 
anului 2015, sunt depozitate peste 100 mii de tone de deşeu. 

Obligaţia noastră, şi când spun a noastră, spun atât a operatorului, cât şi a Cosiliului 
Local, este ca, in momentul in care se deschide depozitul de la Stăuceni, să transportăm toată 

această cantitate la Stăuceni sau să găsim o altă soluţie. Costurile estimate pentru a fi transportat 
la Stăuceni se ridică in jurul sumei de 100-110 mii lei/tonă, acestea incluzând operaţiunile de 
încărcare, transport, şi tariful de depozitare de la Stăuceni. 

Din acest motiv aş dori, şi vă rog să ţineţi cont, eli, in situaţia in care Urban Serv-ul va 
putea să suporte intreaga sumă pentru acestă cantitate, 34.000 lei, deşi va trebui să venim cu o 
solicitare În Consiliul Local, ca, În viitor, să se prevadă În buget suma necesară pentru restul 
relocării, 

Fiindcă sunt sume foarte mari, noi am respectat legislaţia, am venit către dumneavoastră, 

În 2013, În luna martie, cu o solicitare, cum prevede legislaţia, de includere În tarif al costului 
relocării, dat fiind faptul eli, la vremea respectivă, includerea acelor cheltuieli ar fi dus la un tarif 
foarte mare sau la decizia ca pentru aceste costuri, care ar trebui prevăzute, să se ia o decizie În 
momentul În care se va face relocarea. 

Nu au fost aprobate atunci aceste costuri În Consiliul Local, am ajuns În situaţia În care 
trebuie să aveţi dumneavoastră În vedere şi noi, ca operator, costurile ce va trebui să le suportăm 

În momentul relocării deşeurilor. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - urmare precizărilor făcute de domnul director Drelciuc, 
o să ne daţi voie să modificăm art. 3 din hotărâre, În sensul de a recalcula suma ce revine 
municipiului Botoşani pentru plata relocării celor 34.000 mc, pentru că suma a fost calculată la 
35.000mc. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru şi 1 
abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui 

Împrumut În valoare de maximum 1.627.856 lei, În conformitate cu prevederile GUG nr. 2/2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot Împotrivă (domnul 
consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitare instalaţii sanitare - distribuţie 

apă rece/caldă şi alimentare hidranţi interiori Spitalul de pneumoftiziologie Botoşani", nu 
prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (15). 
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Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de 
asociere şi comodat dintre s.c. E.ON Distribuţie România S.A. şi Consiliul Local al 
Municipiului Botoşani În vederea racordării străzilor Oituz şi Împărat Traian la sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - vreau să întreb de ce este neapărat necesar să 

ne asociem şi nu o tratăm ca pe o investiţie oarecare, pe care o facem, şi la sfâşit, o comodăm 

operatorului licenţiat, mai trebuie să îi dăm şi nişte bani pentru asta, dar suma nu e mare. 

Doamna Administrator Public Adriana Zăiceanu - contractul de comodat este contractul 
pe care E'ON preferă, pentru că tot E'ON-ul va fi responsabil de tot ceea ce înseamnă 

întreţinerea. Acest tip de constract de comodat a fost folosit la alimentarea cu energie electrică şi 

pentru strada Cornişa. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (15). 

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre de lămurire a prevederilor HCL 
nr.54 din 31 martie 2015 privind aprobarea înlesnirilor la plată sub forma scutirilor sau 

reducerilor de la plata majorărilor de Întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, 

redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele fizice care au 

calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botoşani, nu prezintă discuţii, şi, 

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier 
Corneliu Daniel Furtună). 

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre aprobarea contractării unui 
Împrumut În valoare de maximum 16.165.398 lei, În conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi alte măsuri, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (doamna 
consilier Elena Lazarec). 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu întreabă când se inaugurează Piaţa Viilor, 
dacă tot a fost făcută această etapă. În al doilea rând, domnul Primar, vă rugăm să aducemţi şi 

consilierii dumneavoastră la şedinţă, pentru că, după cum vedeţi, astăzi am fost foarte prompţi, 

noi am susţinut, faceţi ujn efort şi aduceţi-i, vă rog, la şedinţe, sau să îşi dea demisia dacă nu vor. 

Domnul preşedinte Gheorghe Florentin Ursuleanu - reamintesc domnilor consilieri 
faptul că la ora 11 există şedinţa Zonei Metropolitane, am propus aducerea ei mai devreme, dar 
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nu se poate, pentru că ştiţi că participă foarte mulţi care sunt din teritoriu, în afară de cei care 
sunt prezenţi aici. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - voiam să îi răspund domnului Primar că 

încerc să avem aici o prezenţi cât mai numeroasă, de altfel de asta v-am şi mulţumit la începutulu 
şedinţei. Nu pot interveni peste perioadele de concediu planificate cu jumătate de am sau un an 
înainte. Până la urmă, cred că toţi dintre dumneavoastră aveţi dreptul la această perioadă de 
concediu, sper să revină cât mai repede, şi să putem continua în formula completă. 

Vă mulţumesc încă o dată pentru prezenţă şi pentru responsabilitatea de care aţi dat 
dovadă astăzi. Domnul Drelciuc este aici, cred că vrea să ne spună că pe data de 10 iulie se va 
deschide Piaţa Viilor. 

Domnul director Simion Drelciuc - eu voiam să invit domnii consilieri vine, 10 iulie, la 
orele II, când are loc inaugurarea oficială a lucrărilor din Piaţa Viilor. Luni dimineaţa a avut loc 

rezervarea tuturor meselor, vă pot spune că, la ora actuală, din 1000 de mese, 82 sunt deja 
ocupate. Sperăm ca în perioada care vine, toate cele 100 de mese să fie ocupate. În piaţa de 
lactate, toate mesele sunt ocupate, Sperăm că cetăţenii vor fi mulţumiţi de lucrările efectuate. 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Stelian Pleşca - declară lucrările şedinţei extraordinare închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, SECRETAR, 

loanApostu 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina E~anolache 
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