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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 20 august 2015 

 

 Prin dispoziţia nr. 1362 din 17.08.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 20 august 2015, orele 14
00

, în sala de şedinţe a 

Primăriei. 

 

 Dispoziţia nr. 1362 din 17.08.2015 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  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

202 din 08.07.2015 privind 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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului  

Botoşani  şi  a bugetului creditelor interne la data de 30.06.2015. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani 

pentru anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru 

personalul angajat în cadrul UAT Municipiul Botosani si instituţiile/serviciile  publice 

subordonate Consiliului Local al Municipiului Botosani,  în baza prevederilor art. 1  

alin. (52) şi alin. (53) din OUG nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292 din 23 

octombrie 2014 privind prelungirea duratei contractului nr. 25770 din 20 octombrie 

2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate 

în proprietatea municipiului Botoşani şi  a contractului 25771 din 20 octombrie 2005 

pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului 

(obor) din municipiul Botoşani. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în 

Piaţa Revoluţiei nr.1  şi Asociaţia Revistei Timpul (ART) persoană juridică cu sediul 

în Iaşi, Al. Copou nr. 3, cod fiscal nr. 33783952 reprezentată prin Adriana Nazarciuc, 

în calitate de reprezentant legal, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

Campaniei de interes public şi regional OAMENII TIMPULUI, Ediţia a II-a, 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 28-30 august, a 

Evenimentului cultural – artistic „SUMMERFEST”  Botoşani, Ediţia 2015. 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă 15 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier 

Elena Lazarec, Tereza Nica şi Aura Simion şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius 

Buliga, Cornelu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu şi lipsind domnul consilier 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, cu menţiunea că la punctul numărul 3 există un 

amendament care există pe masă, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (15). 

   

  

 Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 08.07.2015 privind 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. 

 

 Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – după cum aţi văzut prezentat în conţinutul 

hotărârii, e o suplimentare în care practic intrăm în amănunt şi explicăm cum vor fi folosite acste 

fonduri, este vorba de hotărârea care a fost aprobată în prealabil, finanţarea corecţiilor finaciare. 

Ne-a fost aprobat primul împrumut, de 1,600 millioane, care deja este introdus în rectificare, şi 

putem continua obiectivele de investiţii, iar aici, la articolul 2, vedeţi exact; acest împrumut, dacă 

va fi aprobat de Ministerul Finanţelor, vom putea finanţa următoarele obiective tot din fonduri 
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europene, asta este şi condiţia, nu putem finanţa din acest împrumut pentru corecţii decât 

proiecte în derulare cu fonduri europene. Ca atare, au fost introduse Parcul Cornişa, Teatrul 

Mihai Eminescu şi cele trei contracte pe reabilitare termică. 

   

 Fiind supus la vot  proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 

abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier Stelian Pleşca). 

 

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

bugetului local al municipiului Botoşani  şi  a bugetului creditelor interne la data de 30.06.2015, 

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 rectificarea bugetului local 

al municipiului Botoşani pentru anul 2015. 

 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – aş avea ca propunere suplimentarea sumei 

alocate pentru Liceul „Grigore Antipa”, ei au fundamentat pentru nişte reparaţii, şi cu 

dezinsecţie, deratizare şi deparazitare, suma este undeva la 60.000 lei. Aici am văzut pe capitol 

suma de 52.000 lei şi aş propune să facem un efort să întregim 60.000 lei, cât au solicitat, pentru 

că oricum am participat la consiliul de administraţie pe şedinţă şi s-a meris pe preţ minim, 

minim, după studiul de piaţă, nu ştiu dacă vor face faţă.  

 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu – ar trebui precizată şi 

sursa de unde luăm banii.  

 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – ar pute fi de la Summerfest, de la artificii, de 

pildă.  

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – vreau să prezint în câteva minute, în linii 

mari, această rectificare pozitivă, una dintre cele mai importante din acest an, prin care, spun eu, 

reuşim, practic, să asigurăm obiectivele principale şi funcţionarea activităţilor principale în 

cadrul muncipiului Botoşani. 

După cum aţi remarcat în raportul de specialitate, am reuşit asigurarea integrală a 

fondului de salarii pentru întreg personalul, care se finanţează din surse proprii, tot ceea ce 

înseamnă aparat de specialitate a Primăriei municipiului Botoşani, a Serviciului Public de 

Asistenţă Socială, asistenţii persoanelor cu handicap, care intră tot în această categorie de 

personal propriu, vorbim de aproape 200 de persoane, DSPSA şi instituţiile de cultură, astfel 

încât avem asigurat până la sfârşitul anului întreg fondul de salarii, în proporţie de 100%. Mai 

mult decât atât, şi cu această majorare de 12%, o majorare, cred eu, binevenită, o măsură 

aşteptată atât de funcţionarii în administraţia publică, cât şi de celelalte categorii de personal. 
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Ştim foarte bine cu ce probleme se confruntă administraţia din cauza lipsei de personal 

calificat, motivat de salariile extrem de mici la nivelul administraţiei publice locale, în special la 

nivelul primăriilor. Chiar dacă şi consiliile judeţene şi prefecturile acţionează cam tot în această 

zonă, acolo discutăm de alte criterii şi alte grile de salarizare. 

Cred că este un prim pas făcut, atât cât ne-a permis bugetul în acest moment, pentru a 

efectua această corecţie morală şi  putea suplimenta cu 12% acest fond de salarii. De asemenea, 

au fost asigurate până la finalul anului toate fondurile, inclusiv pentru tranşa a IV-a, acordată 

prin hotărâri judecătoreşti, în acest an reuşind să acordăm trei tranşe de bani, dăm trei tranşe de 

salarii, inclusiv cu plăţi efectuate, care vor degreva cel puţin prima parte a anului 2016 de 

presiunea finaciară pe acest capitol al funcţionării. 

Sigur, mai există la finanţare învăţământului preuniversitar, la cadre didactice, mai avem 

acolo o sumă care va fi suplimentată, aşa cum s-a întâmplat în fiecare an, în rectificarea din luna 

octombrie, care se va face la nivel central, astfel încât să asigurăm în proporţie de 100% şi 

finanţarea personalului din cadrul învăţământului preuniversitar. 

Tot atunci, la următoarea rectificare, vom avea nevoie să asigurăm şi plafonul integral de 

salarii la spitalele aflate în subordinea municipiului Botoşani. Am făcut demersurile, şi vom face 

în continuare, pentru asigurarea sumelor şi pentru aceste două categorii de personal. Nu au fost 

probleme nici în ceilalţi ani, există această defalcare în timpul anului pentru asigurarea 

necesarului de finanţare şi am convingerea că în octombrie, la următoarea rectificare bugetară, 

vom primi sumele necesare. 

Tot o veste bună e legată de finanţarea de bază, s-a asigurat suma de 13 miliarde lei 

vechi, prin care reuşim să asigurăm tot ceea ce înseamnă cheltuieli necesare unităţilor de 

învăţământ. Sigur, şi aici mai avem nevoie de ceva sume, undeva la 25-30% din necesarul 

estimat iniţial. Sper ca în luna octombrie să avem şi fondurile necesare pentru aceste nevoi.  

Am avut discuţii şi cu colegii de la Consiliul Judeţean pentru o redistribuire din cadrul 

sumelor de la celelalte unităţi administrative din cadrul judeţului, acolo unde, poate, s-au primit 

sume în plus, şi, de asemenea, am făcut demersuri şi la administraţia centrală.  

S-au asigurat sume bugetare în valoare de 300.000 lei pentru tot ceea ce înseamnă 

pregătirea şcolilor din municipiu, pentru începutul anului şcolar 2015-2016, tot ceea ce înseamnă 

cheltuieli de reparaţii, achiziţii obiecte de inventar şi alte tipuri de cheltuieli, reuşind astfel să 

satisfacem toate cererile care au fost înaintate către Primărie din partea şcolilor, aveţi în raportul 

de specialitate toate aceste lucruri menţionate acolo.  

Din acest motiv nu ştiu în ce măsură propunerea domnului Luca, noi am încercat să 

asigurăm, practic, din această sumă o repartizare echilibrată pe măsrua cerinţelor primite de la 

fiecare unitate de învăţământ. Trebuie să găsim şi o formulă prin care să putem suplimenta şi 

acea sumă pe care aţi propus-o dumneavoastră. Dacă nu găsim această formulă acum, cu 

siguranţă în şedinţa următoare, pentru că vă asigur că vom avea cel puţin două rectificări până la 

sfârşitul acestui an.  

Mă bucur că am reuşit să deblocăm activitatea de finanţare a unor obiective de investiţii 

aflate în derulare, aceasta era cea mai mare presiune existentă pe bugetul local. Practic, prin 
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transferul a 2120 mii lei din secţiunea Funcţionare în secţiunea Dezvoltare reuşim să deblocăm 

pe termen scurt şi mediu lucrările la toate investiţiile, mari, vorbim în primul rând de Teatrul 

Mihai Eminescu, de reabilitarea sistemului de termoficare, de programul „Căldură şi comfort”, 

precum şi alte lucrări de anvergură mai mică legate de reabilitarea anumitor imobile. 

S-au făcut economii, după cum vedeţi în raportul de specialitate, în ceea ce înseamnă 

activitatea proprie a Primăriei municipiului Botoşani în sumă de 1,5 miliarde. De asemenea, 

SPLAS-ul, 1,6 miliarde, cheltuieli prin diminuarea cărora s-au putut repartiza sumele respective 

în zonele pe care le-am amintit anterior.  

Mai rămân două probleme în atenţia noastră până la sfârşitul anului, probleme majore 

care încă nu au putut fi rezolvate complet prin această rectificare, mă refer aici la fondurile 

necesare pentru finalizarea marilor obiective, marilor proiecte europene Cornişa, Teatrul Mihai 

Eminescu şi Reabilitare, fonduri pe care am speranţa că le vom primi din acest împrumut de 16 

milioane de la Ministerul de Finanţe, prin care să putem termina la 31 decembrie, aşa cum şi 

Ministerul Dezvoltării ne-a trimis o adresă în urmă cu câteva zile şi suntem atenţionaţi să 

urgentăm aceste lucrări şi să punem în vedere, în primul rând constructorilor, să urgenteze 

lucrările, pentru că, ştiţi foarte bine, ce nu se plăteşte până la 31 decembrie, vom intra într-o altă 

zonă în care va fi nevoie să suportăm o parte din cheltuieli. 

Dacă nu exista această problemă a corecţiilor şi banii ar fi venit la timp, aşa cum erau 

prevăzuţi în buget, în luna aprilie-mai cel târziu, la ora actuală nu am fi vorbit de mare parte din 

aceste probleme, dar, sper eu, prin accesarea acestui împrumut, prin ajutorul acordat de 

Ministerul de Finanţe, să reuşim până la sfârşitul anului să ne încadrăm cu aceste obiective.  

Cea de-a doua mare problemă rămâne subvenţia pentru energia termică la populaţie. În 

fiecare an am avut această problemă, este încă o povară asupra bugetului local. Din păcate, 

modernizarea sistemului de termoficaţie a adus beneficii, a dus la scăderea costului la 

gigacalorie, la diminuarea subvenţiei, dar nu încă în măsura în care ne aşteptăm, se va întâmpla 

gradual în următorii ani. Până atunci, vom fi nevoiţi să suportăm această sumă. Am speranţa că, 

aşa cum s-a întâmplat în fiecare an, guvernul ne va ajuta şi de această dată, virându-ne o parte 

din aceste sume.  

Deci, în linii mari, ca să concluzionez cu această rectificare de aproape 7 milioane de 

RON, 70 de miliarde de lei vechi, se rezolvă 90%, dacă vreţi, din marile probleme de funcţionare 

şi dezvoltare din municipiul Botoşani, rămânând practic aceste două lucruri: asigurarea 

subvenţiei la energia termică şi finanţarea integrală a obiectivelor aflate în lucru pe proiecte 

europene.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, acesta este respins cu 10 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier Radu 

Lebădă) şi 3 abţineri (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Stelian Pleşca şi Gheorghe Gabriel 

Murariu). 
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Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – propunerea ar fi de la Şcoala Gimnazială Nr. 2, 

amenajare sală de şedinţe comunitare cu 30.000 lei, s-ar putea lua 8.000 de acolo, cred, pentru a 

rotunji suma. 

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – la Şcoala Nr. 2 sunt probleme cu copiii 

de etnie romă. 

 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – atunci, sub promisiunea domnului Primar, se 

va găsi soluţia în următoarele şedinţe. La proxima rectificare, se vor aloca fonduri. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Ovidiu 

Daniel Luca, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea creşterilor 

salariale ce se acordă pentru personalul angajat în cadrul UAT Municipiul Botosani si 

instituţiile/serviciile  publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Botosani,  în baza 

prevederilor art. 1  alin. (52) şi alin. (53) din OUG nr. 83/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, 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 modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 292 din 23 octombrie 2014 privind prelungirea duratei contractului nr. 

25770 din 20 octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a 

cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoşani şi a contractului 25771 din 20 octombrie 

2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor) 

din municipiul Botoşani. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu – profit de situaţie, 

pentru că este vorba de Urban Serv şi voiam să aduc la cunoştinţă colegilor mei care nu au fost 

azi în AGA la Urban Serv că s-a retras societatea Soma de la Bacău din participaţia pentru 

licitare la groapa de la Stăuceni, însă se pare că s-au modificat condiţiile de participare, s-au luat 

în calcul şi alte venituri şi s-ar putea să putem participa singuri la această licitaţie. Este un lucru 

bun şi sper să-i încurajăm şi, dacă va fi nevoie, să votăm la timp participarea lor, pentru că, 

probabil, la începutul lui septembrie va fi licitaţia mare.  

 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – eu nu numai că spun că trebuie să îi încurajăm, 

ba chiar este obligatoriu să participe la această licitaţie. Şi, indiferent de ce are nevoie, trebuie să 

vină în consiliul local să ceară orice ar trebui, ca să putem să îi ajutăm, să le dăm ceea ce trebuie 

ca sp participe la această licitaţie. Este obligatoriu. 
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere (domnul consilier Stelian Pleşca). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Asociaţia Revistei Timpul (ART) 

persoană juridică cu sediul în Iaşi, Al. Copou nr. 3, cod fiscal nr. 33783952 reprezentată prin 

Adriana Nazarciuc, în calitate de reprezentant legal, în vederea finanţării şi realizării în comun 

a Campaniei de interes public şi regional OAMENII TIMPULUI, Ediţia a II-a, 2015, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este respins  cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna 

consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier Stelian Pleşca) şi 4 abţineri (doamna 

consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca şi Paul Onişa). 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în 

perioada 28-30 august, a Evenimentului cultural – artistic „SUMMERFEST” Botoşani, Ediţia 

2015, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este respins cu 10 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnii consilieri Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu – vrea cineva să 

propună vreun amendament, poate convingem opoziţia? 

 

Domnul consilier Paul Onişa – stimaţi colegi, vis-a-vis de Summerfest şi de asocierea 

cu Revista „Timpul”, aş vrea să fac o conexiune între aceste două lucruri: părerea mea este să 

organizăm Summerfest şi să oferim botoşănenilor o satifacţie cu privire la acest eveniment anual 

şi pentru care cred că suntem cumva codaşi. Vedeţi că şi comune, şi oraşe mai mici organizează 

astfel de festivităţi pentru locuitorii oraşului sau comunei sau satului în care se organizează.  

Aş propune ca de la Revista „Timpul” să luăm cei 9,2% reprezentţnd contribuţia pentru 

desemnarea celor 10 „superemen” ai Botoşaniului şi să-i dăm la Summerfest, să organizăm un 

festival de anvergură, măcar cât de cât la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ din această ţară 

şi să oferim satisfaţie locuitorilor municipiului Botoşani aşa cum cred că merită săracii oameni să 

se bucure o dată pe an în baza acestui eveniment anual, şi cu tradiţie deja în toate municipiile 

reşedinţă de judeţ.  

Eu aş lăsa la latitudinea administraţiei publice locale organizarea acestui eveniment, 

pentru că îşi asumă şi riscurile, şi, în acelaşi timp, vor avea şi satifacţie, dacă le-a ieşit un 

eveniment de anvergură şi plăcut pentru toată populaţia municipiului Botoşani. 

Nu putem fi în continuare împotriva unor astfel de manifestări, pentru că ieşim din rândul 

oamenilor. Noi avem un pic, atât ţara, cât şi judeţul acesta, cred că mai avem un pic şi alunecăm 

de pe planetă acţionând şi manifestându-ne la modul acesta restrictiv, şi tot timpul împotriva 

bunului mers al vieţii cotidiene a oraşului Botoşani. 



Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 20 august 2015 

8 

 

Botoşaniul rămâne la polul sărăciei, dar haideţi să-l îndulcim un pic printr-o viaţă mai 

alertă, mai dinamică şi cu mai multe evenimente de acest gen, nu unul pe an, şi acela, mereu 

suntem împotriva lui. În alte oraşe se organizează în fiecare lună câte un eveniment de anvergură 

şi populaţia din oraşele şi judeţele respective într-adevăr are un grad mai înalt de civilizaţie. 

 

Domnul preşesinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu – citesc în presa locală 

că există fel de fel de evenimente în judeţ, Zilele Nordului, Zilele Dorohoiului, Zilele comunei 

Stăuceni, Festivalul Harbuzului la Lunca, orice UAT mărunt reuşeşte să găsească fonduri şi să 

organizeze festivaluri de amploare şi cel mai mare UAT din judeţ nu reuşeşte lucrul acesta? Eu 

nu o înţeleg pe doamna Lupaşcu, nu este un atac direct asupra dumneavoastră, dar părerea mea 

sinceră este că aveţi o frustrare asupra faptului că anul trecut aţi fost obligată să faceţi festival 

fără fonduri şi vreţi să plătiţi cu aceeaşi monedă actualei administraţii. Părerea mea sinceră: aş 

vrea să depăşiţi aceste frustrări personale în interesul cetăţenilor Botoşaniului. 

Propun o pauză de 5 minute pentru negocieri, poate convingem opoziţia. 

 

Fiind supusă la vot o pauză pentru consultări, aceasta este aprobată cu 12 voturi pentru şi 

1 abţinere (domnul consilier Ovidiu Daniel Luca) – lipsesc din sală la momentul votării doamna 

consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Stelian Pleşca.  

 

După terminarea pauzei, ia cuvântul doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – 

domnule preşedinte, vă rog frumos să vă cereţi scuze şi să vorbiţi în şedinţele de consiliu local 

despre frustrările dumneavoastră.  

 

Domnul preşesinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu – mi-am cerut scuze din 

start, dacă aţi fost atentă cum m-am exprimat, îmi mai cer încă o dată scuze.  

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – da-ţi-mi voie să salut propunerea domnului 

Onişa, prin care se doreşte suplimentarea bugetului evenimentului pe care îl facem pentru 

botoşăneni. Dacă una dintre condiţiile pe care dumneavoastră le impuneţi pentru organizarea 

acestui festival este cea în care trebuie să face festivalul în Centrul Istoric, coroborat cu 

propunerea aceasta de supliemntare de buget, cred că putem oferi, chiar dacă mai este doar o 

săptămână, botoşănenilor un eveniment de calitate, în care să aducem trupe prestigioase, şi, dacă 

avem noroc şi de vreme bună, să oferim spectacole şi manifestări pe placul cetăţenilor acestui 

oraş.  

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – din câte ştiu, acea asociere cu „Oamenii 

timpului” nu era cu prevedere bugetară. Vis-a-vis de ceea ce discutam cu colegii cu consumatorii 

de seminţe, avem un HCL local, nu? Se poate aplica: avem Jandarmerie, avem Poliţie Locală, 

împuternicită de către domnul Primar cu atribuţii, trebuie să rupem o dată pisica, ce tot stăm şi 

călcăm pe coji şi nu vedem?  
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Domnul preşedinte de şedintă Gheorghe Florentin Ursuleanu – domnule Onişa, aş 

vrea să repetaţi propunerea dumneavoastră, ca să poată nota domnul Secretar.  

 

Domnul consilier Paul Onişa – propunerea mea este simplă, pentru că noi avem în faţă 

o administraţie publică locală care îşi asumă, în general, cam toate riscurile. Noi, cei de faţă, 

consilierii, încercăm să armonizpm doar anumite aspecte pe parcursul mandatului pe care îl are 

fiecare, în aşa fel încât să obţinem maximul din ceea ce ne propunem. 

Eu cred că suntem pe ultimii metri în această formulă şi ar trebui ca pe final să încercăm 

să armonizăm relaţiile în aşa fel încât obiectivul principal să-l constituie viaţa urbei, satisfacţia 

cetăţenilor, reparaţii şi adaptări acolo unde lucrurile stau înfrânate de ani, poate chiar de zeci de 

ani. 

Cu privire la evenimentul la care facem vorbire acum, am fi cred că singurul municipiu 

reşedinţă de judeţ care nu ne implicăm în astfel de manifestări şi nu le dăm anvergura necesară. 

Constat că lucrurile s-au dres, într-o oarecare măsură. iar cu Revista „Timpul”, sincer vă spun, nu 

am aceeaşi apreciere ca şi nevoia de a organiza Summerfest, pentru că va fi greu să desemnăm 

10 dintre cei mai buni oameni dintre câteva sute de mii de locuitori ai judeţului Botoşani, să 

găsim 10 care să satisfacă pe toată lumea.  

În cealaltă parte, cred că aducem satisfacţie la câteva zeci de mii de locuitori care vor 

trece prin faţa scenei, prin evenimentul pe care îl organizăm şi vor avea mai multă satisfacţie, 

mai ales că trebuie să privim prin prisma faptului că trecem printr-o perioadă foarte grea în 

municipiul Botoşani: salarii şi locuri de muncă în municipiu nu prea avem. 

Amendamentul meu este să dăm cei 9,2% pe care îi avem programaţi şi pentru care ne 

luptăm de 2 luni să îu dăm la Revista „Timpul” şi să îi dăm la Summerfest pentru a îmbunătăţi 

finanţarea evenimentului. Dacă aţi convenit să se mute în Centrul Vechi, eu sunt de acord să se 

mute în Centrul Vechi. Important este ca manifestarea să aibă loc şi să aibă anvergura necesară.  

Amendamentul meu se referă la banii pe care nu îi mai dăm la Revista „Timpul”, 9,2%, şi 

să îi dăm la Summerfest. Cu privire la locaţie, sigur, sufletul meu este în Centrul Vechi, eu acolo 

aş fi vrut să se manifeste, dar, în acelaşi timpu, eu vreau să subliniez faptul că şi riscurile, şi 

satisfacţiile aparţin celor care organizează evenimentul. Eu îi las pe aceşti oameni să decidă, şi 

atunci vom trage nişte concluzii pe final, dacă au ales bine locaţia sau nu. Sigur, pledez pentru 

cea din Centrul Vechi.  

 

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă – datorită faptului că se preconizează un fond 

destul de bun pentru organizarea acestui eveniment, şi dacă locaţia va fi Centrul Vechi, pentru că 

am înţeles că aşa s-a propus de unii colegi, să se aibă mare atenţie să nu fie umbrit evenimentul 

de ceea ce se întâmplă acolo, de modalitatea în care folosesc concitadinii noştri spaţiul respectiv, 

şi Poliţia Locală să intervină cu vehemenţă şi să facă ordine, în sensul că pe mulţi concetăţeni de-

ai noştri îi supără faptul că arată deplorabil din cauza seminţelor şi a altor lucruri care strică 

aspectul în zona respectivă, de aceea cred că se impune o mare atenţie legat de perioada 

evenimentului, înainte şi după, să rămână ca literă de lege acolo, să se facă şi să se pună în 
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aplicare, cum spune colegul nostru Ovidiu Luca, hotărârile locale care ne dau dreptul să aplicăm 

sancţiuni pentru a băga odată pentru totdeauna în cap celor de acolo că trebuie păstrată curăţenia, 

salubritatea zonei, care lasă de dorit. Acesta este punctul meu de vedere. În rest, mă bucur că s-a 

ajuns la un consens şi că va avea loc acest eveniment de o parte din cetăţeni, de ce să zic de toţi, 

dar care este binevenit.  

 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – în condiţiile în care am găsit o sursă pentru 

suplimentarea bugetului, cred că ne permitem să aducem artişti consacraţi, în situaţia în care 

Centrul Vechi ar fi locul potrivit, în opinia mea, pentru desfăşurarea Summerfest, oamenii vor 

veni la nume capate de afiş, iar vis-a-vis de aspectele ridicate de domnul Brumă, v-am spus şi eu: 

este Poliţia Locală, avem HCL-ul care spune că interzice consumul de seminţe, atitudini 

gălăgioase, scandal, deci avem totul la îndemână, pe parte legislativă, pentru a prentâmpina şi a 

lua măsuri. Nu are rost să ne plângem, avem instituţii abilitate.  

 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Florentin Ursuleanu – doresc să vă anunţ că 

săptămâna viitoare, pe data de 27 august, orele 11.00 va fi ţinută şedinţa ordinară. Domnul 

Secretar ne va citi amendamentul. 

 

Domnul Secretar Ioan Apostu – în baza discuţilor care au avut loc până acum, cred că 

se impune modificarea alin. 1 al art. 1 în sensul că suma alocată pentru acest eveniment este de 

155.000 lei, din care 90.000 lei de la bugetul local (60.000 lei se alocă prin prezenta hotărâre, iar 

30.000 lei vor fi alocaţi la proxima rectificare a bugetului local) şi 65.000 lei din sponsorizări. 

Alin. 2 se modifică în sensul că locaţia este în Centrul Istoric al municipiului Botoşani.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul prezentat de domnul Secretar, 

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (14) – lipseşte din sală 

la momentul votării doamna consilier Lidia Bucşinescu.  

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu – declară lucrările şedinţei 

extraordinare închise.  

  

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,    

  CCoonnssiilliieerr,,              SSEECCRREETTAARR,,  

                    GGhheeoorrgghhee  FFlloorreennttiinn  UUrrssuulleeaannuu              IIooaann  AAppoossttuu  

  

Redactat şi dactilografiat, 

           Alina Ecaterina Manolache 


