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inchciat in cadrul scdintei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Botoqani din data de 02 februarie 2016

Prin dispozilia nr. 129 din 27.01.2016, Primarul Municipiului Botogani a convocat
Consiliul Local in qedin(a ordinar[ penlru data de 02 februarie 2016, orele 1430, in sala de gedin{e a

Primdriei.

Dispozilia nr.129 din27.01.2016 este anexatl la dosarul gedinlei.

Ordinea de zi a gedin{ei a fost adusd la cunogtinla publicd prin anun{ la avizierul Primiriei
gi pe sile-ul propriu.

Invitaliile la qedin{d s-au fdcut atAt in scris, cdt gi prin contactarea telefonicd a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat gi Imnul Uniunii Europene, dupd care se trece la derularea

lucrdrilor gedin{ei.

Ordinea de zi a sedintei este urmdtoarea:

L Prezentarea interpeldrilor de cdtre consilierii locali ai municipiului Botogani.

2. Aprobarea procesului verbal al gedinlei Consiliului Local al municipiului Botogani din
data de 23 noiembrie 2015.

3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botogani, pentru

anul 2016.

4. Proiect de hotdr6re pentru modificarea HotarArii Consiliului Local Of. 266 din 31

octombrie 2012 privind constituirea comisiei de evaluare a proiectelor de acordare a

finanldrilor nerambursabile pentru activiteli non profit de interes local $l a, comisiei de

rezolvare a contestatiilor.

$edinla este legal constituit5.
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La lucrdrile gedin{ei participd 20 de consilieri in func{ie, fiind invoili domnii consilier

Catalin Virgil Alexa gi Ovidiu Daniel Luca.

Doamna preqedinte de qedinfi Elena Lazarec supune la vot cererea de invoire
consilierilor prezen{i, care este aprobatd cu unanimitate de voturi a consilierilor prezen{i (20).

Fiind supusd la vot ordinea de zi, aceasta este aprobatA cu unanimitate de voturi a

consilierilor prezen{i (20).

In conlinuare, fiind gedir4d ordinar5, doamna consilier Elena Lazarec - pregedintele
qedin{ei - dd cuvdntul domnilor consilieri pentru adresare de interpeldri, intrebiri gi discu{ii de la
punctul I de pe ordinea de zi a gedinlei.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - in gedinJa ATOP care a avut loc, am fost
rugat sd transmit consiliului local urmdtorul lucru: infraclionalitatea din zona pie{ei a crescut, a$a
cum reiese din datele statistice ale Inspectoratului Jude{ean de Polilie, in -special infracliunea
stradala din zona pielei centrale.

intrebdnd care este cauza. in opinia lor, a reieqit ci Polilia municipald gi Polilia localE nu
mai are acces la camerele de luat vederi ale Urban Serv-ului, la care aveau acces pdnd nu demult.
Accesul la acele camere facilitau poliligtilor supravegherea ,.b[ielilor gmecheri" cu mdna prin
buzunarele cetd{enilor gi se luau in mod instant mdsuri, in sen.sul descurajdrii lor. Nemaiavdnd
acces la acele camere, se pare cd asla a fost una din cauzele cregterii infrac{ionalitdtii in acea zond.

A doua situa{ie. ag dori cdteva ldmuriri cu proiectul pe care l-am avut cu firmele de
avocaturd, gi, dacd ne-ali putea spune, la ce pre! se ridicd acel contract, pentru ca imi amintesc cd,
atunci c6nd s-a votat in consiliul local, ni s-a spus cd nu pot reprezenta jurigtii din Primarie intrucAt
este un conflict cu sindicatele, nu am prea in{eles atunci clespre ce era vorba, gi, din cate cunosc, nu
se intAmpla acest lucru, adici sunt suficient de mul{i jurigti in Primdrie care pot reprezenta cu
cinste, sunt qi bine pregdtili, gi pot reprezenta cu cinste Consiliul Local gi Primiria in instan!5, fbra
s[ mai ddm, probabil, de ordinul sutelor de mii in alte pir{i, la alte case de avocaturd mai mari. mai
mici, mai impoftante, mai pulin irnportante.

Haideli sd ne amintim cd fostul prim-ministru al Romiiniei tot pentru a$a ceva dd cu
subsemnatul acum gi a mai fost incd unul, tot pentru astfel de contracte. Dacd s-ar putea, eventual,
dupl rdspunsul dumneavoastrd, sii modificdm HCL nr. 308129.10.2015.

Al treilea lucru, la rondul din.fala Liceului Laurian am in{eles cd a devenit drun public.
CAndva, erau acolo nigte indicatoare care nu perrniteau trecerea oricui, gi am infeles, eu sunt in
consiliul de administra{ie acolo, din discuJia cu conducerea gcolii, cd au avut probleme in acest
sens, cd intrd cine vrea, acolo sunt copii care se plimbd dintr-o cliidire in alta, in timpul pauzelor e
pericol, intrb cei cu gcoala de goferi, deci s-a lEcut acolo drum public. Drum public la doi metri de
intrarea uni liceu, parcd nu e prea in reguld. Poate reugim sd facem cumva sa limitim accesul la
acolo, sau strict pentru cei care vin la liceu, pdrinli, profesori, autoritdti oficiale. Dacd ldsdm drum
public, am inleles cd noaptea acolo se fac gi curse de magini, gi paznicul liceului nu poate interveni
de niciun fel, gi binein{eles, se gi teme.
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Domnul consilier Stelian Plegca - ag vrea sd aduc in aten{ia executivului Primariei situatia
dezastruoasd din zona mall-ului Botogani, mai exact canalizarea din sensul giratoriu a cdzut vreo
30-40 cm acolo, exact pe trecerea de pietoni. Pe acolo trec mul{i elevi, gi, la acea mai rnicd
ninsoare nu se mai vede gura de canal gi e posibil sd ii cdutdm cu GPS-ul.

Acelaqi lucru este pe strada Alba lulia, la nr. 1. De prin luna septembrie, societatea care se
ocupd cu repara{iile, a venit, a tdiat carosabilul gi aga a rirnas. Pe acolo sunt mulli copii care se duc
la gcoal6. ag ruga, dacd se poate interveni, cAt mai repede.

f)oamna consilier E,lcna Lazarec - eu vreau sd vd supun aten{ici o problerni. m-au rugat
nigte cetaleni, care locuiesc la blocurile acelea numite U-uri, r,is-rz-rris de bazar, acolo sunt cAteva
garaje goale care stau de ani, gi nu gtiu nici ei, gi nu au gtiut niciodatd a cui este proprietatea, daci e
in administrarea noastrl sau nu, Ar vrea sd le foloseascd pentru maginile proprietate personald.

Domnul consilier Eugen Cristian turcanu - am o intrebare pentru domnul Secretar Ioan
Apostu: pe 21 decembrie v-am solicitat, in timpul gedin{ei, sa ne da{i gi noud o copie dupd demisia
doamnei consilier Aura Simion, ca s[ in{elegem gi noi toatd aceasta garadd pe fafd de a amAna
validarea unui alt consilier local, care se pare cd va fi de la Partidul Na{ional Liberal gi astfel sd se
ameninle cumva postul domnului Cosmin Andrei. Vd solicit ca, pAnd la sfhrgitul gedin{ei, sd imi
pune{i la dispozilie o copie dupd demisia doamnei Aura Simion, se poate?

Referitor la iluminatul public, constatdm de vreo doi ani o intreagd dezbatere pe tema
preluarii re{elelor de iluminat public de cdtre municipalitatea botogdneanS. Pind una-alta, E'ON
Romdnia a preluat distribu{ia gi aceste re(ele. Noi. ca municipalitate, trebuie sd avem pdrghia
necesard 9i convingerea de a-i determina sd intervind pe aceste po(iuni unde avem probleme. Am
citit zilele acestea nigte arlicole de presd care mi-au intarit convingerea de a lua astazi cuvdntul, pe
aceastd tem5.

Am vizut cd pe bugetul din acest an s-a propus cu 100 mii lei sd continudm iluminatul cu
leduri de pe strada Primdverii, vom dezvolta subiectul la buget, 150 mii lei pe Bulevard, dar,
dincolo de aceste re{ele de pe strdzile principale gi in care s-a venit cu o reformd, intr-adevdr, pe o
stradd, foatle bine. Avem, de exemplu, Pietonalul Unirii, momente c6nd este pe jumitate intrerupt,
Centrul Vechi, acolo este regulS, cred cd i-am trimis gi domnului Primar de cdteva ori mesaje in
zona respectivi, pentru cd era bezn6, totala gi este relea nou5, alt exemplu este Parcul Mihai
Eminescu, unde sunt porfiuni in care rdmAnem lira iluminat public. Vorbesc despre re(ele noi-
noule, de instalalii puse acum 2-.J ani, nu sunt de acum 7,8, 10,20 de ani sd invocdm cd pe o
stradd din marginea oragului a picat gi trebuie schimbat tot.

Mai mult, eu lin minte cd prin anii 2005-2008 s-au schimbat nu gtiu cAte mii de corpuri de
iluminat gi, totugi, nu are o vechime re{eaua de 20-30 de ani, avem o problemS, sd-i convingem,
dacd ne tot lamentdm gi tot agteptarn sd avem o sumd colosalS sd cumpdrdm relele, prea curdnd nu
va fi, dat fiind faptul cd avem in fald un buget al foamei, un buget al tristelii, dar dezbatem
subiectul imediat, la punctul care vine.

Puteli sd puneli piciorul in prag gi sd face{i ceva? Am v6zut ca a{i mers intr-o seard la
Urban Serv gi v-a{i fotografiat la dispecerat, acolo, la butoane, mergeli gi la E'ON, sd vd vedem cd
face{i ceva. Totuqi, vre}i sd fi1i in Executiv, a{i Jinut cu dinlii, vI lineti de posturile astea de
viceprimar gi de gefi in Primdrie, vd rug5m, face{i ceva pentru oamenii care mor din cauza luminii
sau le este fricd sd iasd pe stradd.
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Aici ajungem acum gi la punctul din sensul giratoriu de la Petru Rareg, unde oamenii
efectiv mor. Vreau sd vd precizez cA atunci c6nd ali venit primar, a{i alut in bugetul pe anul 2012
sislematizarea respeclivei intersecJii. Ba, mai mult, a{i scos-o in 20l2,nu a\i pus-o in 2013, iar noi
am licut un amendament pe 16 mai 2014, cdnd am avut majoritatea in Consiliul Local gi am venit
qi viceprimar. in care am trecut. la unul dintre amendamentele pe buget, documenta{ie tehnicl sens
giratoriu Bulevard cu Petru Rareg, gi documentele le am 1a mine in original dacd vre{i sd le vede{i.
drept marturie cd nu min1.

A trecut 2014, a trecut 2015, a{i amAnat-o, cai oameni trebuie sa mai moard in acea
intclscc{ic ca sir facc{i ccva? Invcstilia in{clcg cir sc firec 1tc Dircc{ia Dczvoltalc. stilicit o copic
dupd contractul dupa fitma care executd lucrdrile, in spe{[ CONREC, chiar nu vi este rugine, penal
poate ve{i rispunde in fala cuiva. Victimele care au murit, au murit oameni in intersec{ia respectivd
gi nu vd pas5. Cum se poate sd moard oameni acolo, gi acum se izbesc iar, duminicd am vdzut, mi
s-a fdcut parul maciucd. gi noi tot stam gi stdm.

Solicit o copie a contractului cu finna care executd lucrdrile.

Tot legat de Bulevard, observ cd in ultimele luni s-a accentuat aglomerarea oragului. Avem
o comisie de sistematizare, gi nu este vorba numai de bulevard, e qi Primdverii, gi Calea Na{ionald,
lua{i mdsuri pentru fluidizarea traficului, venili cu propuneri privind sfudii de trafic, sd propunem
sensuri unice, sa fluidizam traficul oragului.

$i tot pe bulevard, in toati zona aceea de terase, toate pavele gi toate placile de granit care
sunt pe bulevard sunt crdpate, sunt fisurate, to{i gmecherii urcd cu magina gi o lasa parcatd pe
trotuar ca sd.bea un suc la terasi" Chiar nu putem si intervenim, sd ne facem simlita prezen{a ca
autoritate publicd locald, tot timpul trebuie sd fim defensivi, sd nu supdrdm, cd imediat pune mdna
pe telefon gi sund pe cineva. inleleg cd asta line o datd, de doud ori, dar cdnd devine reguli, sa
urce cu jeep-ul sau cu alta magind pe trotuar numai ca sd nu facd doi pagi in plus, pentru cd avem o
parcare in parc destul de generoasd gi care este liberd tot timpul dupl-amiaza gi in v,eekend.

Sunt curios, gi aici il rog 1le domnul director al Poliliei Locale, sd imi fac6 o informare, in
perioada iunie 2012 plrnd in prezent cAte contravenlii s-au dat pe parcare neregulamentard in zona
Bulevardului pe tronsonul cuprins intre Liceul de Arte gi Grigore Antipa, ca si nu ii solicit acum
prin tot oragul, pentru cd il surmenez.

Cdtre domnul viceprimar Iluliga, am rugat acum vreo lund sd permiteli unui cult religios, sd

le daJi aprobarea sa iqi amplaseze 2-3 standuri in orag pentru a distribui nigte materiale
promolionale cu privire la cultul pe care il practica dumnealor, e a$a o tragedie sa ii ldsam sd facd
acest lucru, pentru cd mAine-poim6ine ne vom trezi gi cu din Sgtia cu turban pe cap gi nu o sd mai
scdpim de ei, gi noi, la cei care sunt cregtini, le interzicem sd facd acest lucru.

Dacd trebuie sd ajungem in spe{a aceasta, iata ca am fEcut-o.

Mai fac o propunere citre Consiliul Local, in general, ca temi de disculie, gi pentru Qei care

vor fl in viitor, dacd tot se vorbegte despre ridicat magini gi depozitare, cred cI prima datd trebuie
sd vorbim despre un spa{iu de depozitare a acestora in siguran{5 gi vd propun, ca tem6 de reflectie,
de a prelua o parte din oborul situat lAnga Direc{ia Servicii Publice, Sport gi Agrement gi

lransfbrmarea acestuia intr-un spajiu de stocaj atAt pentru maginile pe care le vom ridica, cAt qi
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pentru cele care stau in alte locuri, de la Direc{ia de Finan{e, de la Polilie, unde am in{eles cd sunl
probleme cu acest aspect privind depozitarea celor confiscate sau puse sub sechestru. Cu ocazia
aceasta, venim qi in sprijinul altor autoritdtri ce intreprind rndsuri pentru instaurarea legii in
Botogani gi in Romdnia, in general.

Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotdrure pritind aproburea bugetului loc'al ul
mtrnicipiului BotoSurti, pentnt unul 2016.

l)oatuna cortsilier Cltllina Camelia Lupa;;cu - dtunnulc primar, avAnd in vcdcrc cd

singura atributie pe care o mai ave{i probabil. datn de Legea 215, este cea de a inainta Consiliului
Local proiectul de hotlrAre privind bugetul pentru anul 2016. Degi practic nu mai aveji nimic
altceva de lEcut, nu v-a{i aplecat nici de aceastd datd asupra bugetului local al Primariei
municipiului Botogani, ldsAnd in responsabilitatea noastrd probabil, aga cum vd place de altfel sa

face{i, sd arunca{i responsabilitatea cdtre alte persoane, lSsdnd in responsabilitatea noastrd acest

buget, din punctul meu de vedere construit sau un copy-paste dupa bugetul de anul trecut.
Cei care au construit bugetul, gi, desigur, au primit avizul dumneavoastrd at6ta timp c6t

dumneavoastra a{i inaintat cdtre noi, consilierii locali bugetul, au uitat, se pare, de gedin{a din l7
decembrie 2015, prin care, prin hotdrdrile Consiliului Local, noi consilierii am stabilit ca prin
bugetul din 2016, sd sus{inem finalizarea gi derularea proiectelor care au fost finan{ate prin fonduri
europene. Avdnd in vedere cd aceste lucrdri, din pdcate, nu s-au realizat la timp, am preluat asupra

bugetului din 2016 tot ceea ce inseamna bani europeni pierdu{i, bani cu care Primiria Municipiului
Botogani trebuie sd vind gi sd acopere din banii contribuabililor lipsa de responsabilitate gi de

decizie a domnului primar Ovidiu Portariuc.

Agadar, domnule primar, nu voi vota acest proiect de hotdrdre, intrucdt la capitolul care

revede acoperirea acestor investi{ii prioritare ale municipiului Botogani, nu se regdsesc sumele pe

care noi le-am aprobat in 17 decembrie 2015. Observ ci a{i pus o sumd infim6 pentru Teatrul
Mihai Eminescu, ceea ce inseamnd cd nu vd deranjeazd faptul cd rdmAne a$a cum este, din
nefericire. V-ag ruga chiar sI scoate{i de la gazeta unde a{i alirgat toate mbrelele realizdri ale

dumneavoastrd qi unde aveli gi teatrul gi vd rog frumos sd il scoateli acolo gi si il puneli eventual la
gazera care va cuprinde egecul guvemdrii primiriei de cdtre domnul Ovidiu Portariuc.

Agadar, domnule primar, vi rog ca prin aparatul de specialitate, sS venili in fa{a noastrd cu

un buget in care sd se regdseascd ceea ce inseamnd cheltuirea chibzuitd a banului public. Renun{a{i
la petreceri, domnule primar, gi duceli banii spre a acoperi finanldrile necesare derularii proiectelor
care au fost finanlate de Uniunea Europeand.

De asemenea, ii rog pe consilierii PSD , cdrora de acum md voi adresa in fiecare gedinla,

avAnd in vedere ci domnul primar nu mai are atribulii gi nu ar mai trebui s[ ii adresim interpeldri
domniei sale, md adresez colegilor din PSD qi ii rog sd chibzuiascd gi si se gdndeascd ci in l7
decembrie au votat asumarea de cdtre noi, consilierii locali a unor cheltuieli, gi, cu toate acestea.

astdzi, in bugetul Primdriei municipiului Botogani, gasim cu totul altceva. Agadar, nu voi vota
acest proiect de hotdrAre privind bugetul pentru 2016.
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Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - a$a cum am spus gi mai devreme, este un
buget al tristelii, gi nu folosesc cuvinte nuantate doar ca sd sensibilizez pe cineva anume. AtAta
timp cdt avem 177 mii lei pe funclionare qi l2 mii lei pe dezvoltare. nu vdd cum putem sa sus{inem
acest proiect de buget. Cum spunea gi colega mea, pe 17 decernbrie am votat de exemplu pentru
Comiga, valoarea necesard estimatd - 20 rnilioane lei. Noi am alocat anul acesta 1 I milioane lei.
Diferen(a nu gtiu de unde vine, din cer. La teatru am preluat 24,7 nli lei pe buget local, am pus pe
pozilie bugetard 100 mii lei.

in schimb, gi parcd l1u ant inlclcs nimic din accsl celc blestemat in cale aruncam pestc tot
cu bani publici, am trecut 250 mii lei pentru contribu{ii \a Zona Metropolitand. Zona Metropolitand
cred cd trebuie desfiin{atd gi Ibcut dezinfeclie gi dezinsec{ie acolo unde a fost sediul 1or, ca sd

uitdm c6t mai repede de acest organism parazirar care nu a produs nimic pentru Municipiul
Botogani. 250 mii inseamnd 2 miliarde gi jumdtate stimali colegi gi stima{i cetd{eni care urmdresc
aceste dezbateri, cAnd noi avem de alocat majoritatea resurselor, toate resursele, pentru a reugi sI
termindm mdcar un obiectiv din acestea pe care le avem in fa{a.

Md refer qi la nigte scdri de bloc, trebuie sd ddm gi acolo bani. Noi alocdm sd cumpdrdm
sta{ii de tramvai in condiliile in care tramvaiele sar de pe gind. Chelului ii lipsegte tichie de

mdrgdritar, spune un proverb. Staliile de tramvai intr-adevdr sunt necesare atunci c6nd ai terminat
de reabilitat calea de rulare sau tramvaiele care sunt o adeviratd aventurd. Dar in special calea de

rulare, in Primiverii gi pe Sucevei este jalnicd. Cine nu cunoagte, atunci e simplu sd spund cd vrem
sd facem sta{ii de tramvaie ecologice, eventual cu celuld voltaicd. ceva futurist, evident, dar noi
avem probleme cu tramvaiul in sine. daca o sd mai meargd sau nu.

Am trecut tot felul de alte cheltuieli pe tot felul de nebunii. M-am uitat pe lista de investilii
gi mi s-a fEcut pur gi simplu grea{d de aceastd imaginalie a dumneavoastrd pe care o ave{i. La
I-iceul cu Program Sportiv inca 400 mii lei. Cred cd de cAnd suntem in mandatul acesta am dat
acolo majoritatea banilor pe care i-am dat cdtre gcoli. $tiu cd la un moment dar am fEcut gi o
statisticd, erau vreo 60%-70% dirr toate fondurile care erau pentru toate unitelile gcolare s-au dus

cdtre Liceul cu Program Sportiv. Cu celelalte ce facem, nu sunt ale noastre?

$i restul, intuneric, mai ales pe dotdri..Mai ales la FilarmonicS, la teatru, la SPLAS, la
DSVSA, triste{e, nimic. Zero, zero, zero, gi acolo unde v-a convenit dumneavoastrd apare I

miliard. Bun, repet, amenajare locuri de joacd - sunt mai rnult decAt necesare dar in2014 am ibcut
gi o comisie, noi, cei din Consiliul Local, v-am inaintat gi un rapoft in care am prioritizat ni;te
localii in care sd faceli terenuri de joacd gi erau alocaji gi vreo 400 rnii lei la vremea respectivd. Nu
a1i cheltuit nici un leu in 2014 cAnd am avut banii, fiindcI nu aJi vrut, fiindci am lbcut noi
propunerea asta. Acum suntem cu spatele la zid. Avem de finanlat 4 obiective, dintre cat'e 2 extrem
de importante, majore, care nu au bani. Cum proceddm?

Asemenea colegei mele, v5 solicitdm ca in termen de 2 zile s6, convoca{i o noud gedin{a de

Consiliu Local gi sd reanalizalila sAnge toate cheltuielile pe care le-a{i trecut in acest buget, atAt pe

paftea de func{ionare cAt gi pe paflea de dezvoltare, sd prioritizim investi{iile pe care ne-am
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angajat in decembrie 2015 gi a1i avut intelegerea noastrS, a tuturor celor din Consiliul Local, v-am
sprijinit demersul pentru a finan{a aceste obiective de interes major pentru Botoqani.

Domnul consilier Paul Oniqa - bugetul local este un subiect amplu gi incdlcit. Pentru
mine, acest buget este un buget inutil. El nu lace decAt sd ne men{ina in zona cea mai sdracd a

Romdniei, un municipiu sdrac, un buget inutil in sensul cd nu va satisface nevoile nici unui sector
de activitate din muncipiul Botogani. Mai avern sd finan{dm proiecte care nu am reugit sd le
finanldrn cu bani europeni gi aproape intru glatuitate. Pulern discula foarte rnult bugetul acesta. Mi-
a lual vorba din gula colcgul Eugen lulcanu. Zona Metropoliland, th'd a avca ur:la cu oamcnii
care conduc aceastd societate, ea nu produce decAt pierderi gi cheltuieli. Este o activitate care nu igi
atinge scopul pentru care a fost constituita. AflAm acum din presi cd sunt tot felul de proiecte
transfrontaliere pe care le face Zona Metropolitand, qi care nu face obiectul de activitate a acestei
societa{i.

Pdrerea mea este cd decAt sd cheltuim 2 miliarde gi ceva pe Zona Metropolitand, care nu
existd, doar este remarcatd prin cheltuieli, cred cd nu md vor accepta prea mulli din sal6, dar sunt in
Consiliul de Administra{ie la Liceul cu Program Sporliv gi acolo mai au de terminat o pisti de

atletism pe marginea cdrgia se antreneazd copii cu rezultate gi campionate cAgtigate, balcanice gi

chiar in Europa la juniori. Banii de la Zona Metropolitand dacd nu o inchide{i sau nu o inchide
Curtea de Conturi sau altd institulie abilitatd a statului, banii sd ii dali pentru copii, sd fie sdndtogi
gi sd nu umplem spitalele cu bolnavi.

Avem multe de discutat pe marginea acestui buget inutil. Dar putem face tot felul de

economii din tot felul de activit,{i unde se strecoard foarte mulli bani gi se mdrun{egte bugetul
acesta pe tot felul de ac{iuni, de petreceri, am vdzut qi revelionul din 23 ianuarie, sigur, pe banii
sponsorilor am inleles acolo, dar cred cd urmeazd gi altele. Asta este propunerea mea. O rectificare
a bugetului prin inchiderea activitdtii Zonei Metropolitane gi punerea banilor la dispozilia elevilor,
in Liceul cu Program Sportiv, crurl v-am spus, mdcar sd asfaltdm pista de atletism. La fel, mai
avem bani de unde am putea sii facem economii - nu a nins in iarna asta, putem lua de la
deszdpezire de la UrbanServ, iaragi o sumd considerabila de bani gi sd iniliem tot felul de alte
activitali benefice popula{ier din municipiu.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - inainte de a da rispunsurile la intrebdrile
dumneavoastr5, o sd fac Ai eu o scurtd prezenlare a bugetului . vdzul dintr-o altd perspectivd, mai
obiectiv5, dincolo de pasiunile politice gi de tensiunea politicd a momentului, care se simte in
aceastl sald, din picate, aga cum s-a simlit de altfel, in ultimele luni, intr-o cre$tere graduald, eu

spun sd lSsdm la o parle argumentele politice, sd ne uitim la cifre, sd vedem ce propune acest

buget, un buget care continud gi confirmd dezvoltarea municipiului Botogani prin investiliile care

sunt previzute, prin continuarea gi incheierea unor proiecte gi prin deschiderea unor proiecte noi.
S-a discutat aproape de doi ani de proiectul Corniga gi de faptul cd acest proiect nu va fi dus

la capdt. Iatd cd suntem in perioada in care putem spune, garantat, c6 acest proiect va fi terminat
lird a pierde bani europeni gi va f\ realizat 1a cele mai inalte standarde de calitate gi botogdnenii se
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vor putea bucura din acest an de Lln parc a$teptal de aproape l0-12 ani. Voi ldsa la urmd subiectul
legat de Teatrul Mihai Eminescu pentru cd in{eleg cd aici este argumentul dumneavoastrd pentru
care nu a{i sus{ine acest buget, pentru cd nu ar fi prinse aceste fonduri pentru terminarea in acest an

a reabilitirii Teatrului Mihai Eminescu. Dar vreau sa vede{i cd acest buget are prinse sume pentru
deschiderea a doud mari gantiere in Bologani'in acest an, gi vd confirm cd ieri a fost deschisd
licitalia pentru construc{ia spitalului in Botogani gi pe 25 februarie vor fi deschise ofertele. deci
dupd 40 de ani Botoganiul \/a avea un spital nou. pe care populalia il agteapt5, care inseamnd noi
locuri de munci, medici. asisten{i medicali care vor fi incadra{i acolo. servicii rnedicale modeme

Ilcrttru populalia din Botogani. $ti1i lbartc binc cu cc clbrtuli s-au licut gi ce demclsuri a tlebuit si
facem sd oblinem unul dintre puJinele spitale realizate in ultimii ani in RomAnia, 5-6 la nivel
na{ional, unul este in Botogani.

De asemenea, se realizeazd in aceasti perioadd documentalia tehnicd pentru carlierul de

locuin{e ANL $oseaua Iagului. Suntem infaza finald de licitalie a proiectului tehnic gi de execufie.
Avem prinse in acest buget sume pentru asigurarea utilitAlilor la acest cartier. in acest an va fi
pornit primul lot din cele 600 de apartamente aprobate de Ministerul Dezvoltdrii pe acea loca(ie, de

40 ha. Reabilitarea termicd a blocurilor va continua, un proiect inceput in ultimii ani, deEi ne-am
lovit de o oarecare reticenld a cetalenilor la inceputul acestui proiect, au inceput sd vind asocia{iile
de proprietari cdtre noi, din ce in ce mai multe dosare pentru reabilitare termicd, iar acest proiect va

continua pdnd in 2020 pe noile fonduri europene.

A fost licitalia, s-a semnat contractul pentru locuin{ele sociale ANL Cigmea, la fel. sunt
prinse in acest buget. Sunt prinse extinderi ale relelei de distribu\ie gaze naturale. Lucrdri de

asfaltdri gi edilitare. 5-6 strdzi noi vor intra in asfaltare in acest an, dincolo de cele aproximativ 20

de strdzi asfaltate in ultimii ani. Staliile de transporl in comun este o cerinf[ a cetdlenilor, acest

lucru s-a ridicat inclusiv in dezbaterea publicS, bugetul pe care vi-l prezentdm nu este doar
viziunea executivului, ci este viziunea cet6{enilor municipiului Botogani. Dacd dumneavoastri nu
vreJi sd {ine{i cont de aceastd viziune, venili atunci cu alte propuneri. Dar a critica, a nega, ldrd a
oferi o alternativd la aceastd propunere, inseamnd rea credin{d.

Se vor face in acest an platforme subterane de gunoi, primul proiect pilot, care va fi realizat

in municipiul botogani de cdtre societatea subordonata Consiliului Local - UrbanServ. Va fi extins
iluminatul cu led dupd acel proiect pilot realizat pe strada Primlverii, care s-a bucurat de o reala

apreciere in rAndul cetd{enilor, in primul r6nd prin cre$terea graclului de siguran{d in acele zone,

dar sigur, sunt gi efecte colalerale gi anume consumul redus cu pAnd la 50o/o de energie.
Vor continua lucrarile in parcurile din municipiu, va fi finalizatd modernizarea parcului

Mihai E,minescu, se vor face plalile pentru lucrdrile efectuate in ultimii ani la Stadionul Municipal,
sistemul antiincendiu gi plata la noctuma stadionului, vor fi infiinfate noi locuri de joacd, spunea{i

cd exista o listi - la fel, aici arn {inut cont de dorinlele cetd{enilor, acolo unde gi-au dorit cetS{enii

gi au fost cele mai multe solicitiri gi semndturi strAnse din partea asocialiilor de proprietari, s-a

acordat prioritate pentru amplasamentele acestor noi locuri de joaca.

Dincolo de aceastd parte de investilii, spun eu consistent5, ca sd revenim la teatru dupd care

o sd incerc sd trec si punctdtn pu{in gi partea de funclionare gi s[ explic pentru cd am vdzut doamna
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viceprimar Lupagcu ca a{i dat citire acelor argumente pe care vi le-a prezentat cineva, dar, vd

slituiesc ca atunci cdnd mai discutali de probleme de finan{e, de buget, intrebali Ei un specialist in
domeniu.

Sunt oameni care arunc6. gi am vazut in ultima perioadd. pe pia{a, in mass media, multe
dintre ele cu sursd unicd de unde pleacd informa{ia, informalii eronate. Md feresc sd cred cd cel

care f anseazd aceste sume nu cunoa$te. culn se creazd un buget, curn func{ioneazd, finanlele publice
lclcale. pentru cd ar fi trist si nu cunoascd aceste lucruri. Pentru cd vi se dau dumneavoastrd nigte
inforrla{ii, le aduceli aici. ca gi acest raport func{ionare dezvoltare. pe care o sa il explicdm
irucdiat dc urtdc viuc, Ie aduccli in disculie ca gi cum ar li nigtc lucruri carc llu pot li conlcstatc, cu
valoare de adevdr, dar trebuie sd explicaJi gi de ce, de unde vin lucrurile astea.

Legat de teatru, cred cd e a treia gedin{d consecutivd de Consiliu Local c6nd am fdcut apel
sd nu mai folosili Teatrul Mihai Ilminescu in lupta politicd. Am explicat de unde vin problemele,
gtili gi dumneavoastrd de unde vin probleme la aceastd investi{ie, c6nd a fost realizat acel proiect
tehnic care nu a previzut consolidarea structurii de rezisten{d, in anul 20l1, gi poate cineva ar
trebui sd igi asume aceastd gregeald, gi vd asigur cd dacd vor exista pierderi financiare, pentru cd

deocamdatd nu putem cuantifica asemenea pierderi, cu siguranla de vom indrepta, pentru
rdspundere materiald, cdtre cei care in 2011 au aprobat gi au dat drumul unui asemenea proiect,
care ulterior, a implicat o serie de costuri neprevdzute.

Atunci cdnd pomegti o investilie gi ai un buget alocat, gi dupa citeva luni de zile (i se cere o

mdrire de buget cu 50%o, c6t ar fi insemnat acele lucrdri neprevdzute, aproape 2 milioane de euro.
nu existd sursele sau resursele financiare pentru a finanla o asemenea lucrare, apoi se pune
problema corectitudinii unei asenlenea analizd, de aceea s-a cerut o contraexperlizl. Aceste sume

ar fi fost aduse in fa{a dumneavoastrd gi aprobate. Nu gtiu daca v-a{i fi asumat ca la un proiect de 5
milioane de euro sa aproba{i incd2 milioane de euro cheltuieli neprevdzute dupi 3 luni de zile. De
asta s-a cerut o contraexpertizd pentru a ne asigura cd acele lucrdri sunt strict necesare, e o analizd
reald acolo gi o expertiz6,reala gi nu este o experlizd lbcuti la comanda unora sau altora. Am avut
sulpriza ca dupi o noud experlizd, aceastd sumd sd scadi considerabil. Ceea ce a confirmat o patle
din bdnuielile noastre.

Lucrurile sunt mult mai complicate decdt par la acest teatru. gi am mai spus, a pune semnul
egalitalii intre nigte sume de bani gi viala gi siguran[a oamenilor mi se pare o modalitate cinicd de a
rezolva o problemd, un strict folos electoral.

Teatrul Mihai Eminescu se va realiza, aga cum au mai fbst gi alte investilii, vreau sd vd

reamintesc cd reabilitarea aceslei cladiri in care funcliondm acum a durat aproximativ 4 ani de zile.
S-a pomit de la o sumi de 8-9 miliarde gi s-a ajuns la o somd de 28 de miliarde dupi cheltuieli
neprevdzute gi alte interuen{ii. Sigur, ne putem intoarce in trecut gi lua pu{in mai in detaliu cum s-a

derulat acel contract gi cum au fost suplimentate acele cheltuieli neprevizute gi cum au apdrut dupi
inceperea lucrdrilor la acest $antier. Dar 4 ani a durat reabilitarea acestui sediu. Sigur ci in aceste

Iucrdri complexe apar asemenea situalii imprevizibile gi am spus-o c6nd au inceput aceste lucrdri.
Nu putem fo4a acest lucru. HotirArea de Consiliu Local pe care a1i votat-o dumneavoastr6 era o
hotdrAre de principiu, cd v{rm continua acesl proiect pe viitor, cd el nu va fi oprit in decembrie
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2015. Sursa de finan{are pentru acest proiect poate fi din mai multe surse, poate fi locald,
guvernamentald sau fonduri europene. Noi doar ne-aln angajat cir pe viitor vom continua aceastd
I ucrare.

Sigur cd a apdrut aceastd oportunitate pe fondurile europene, pe noul exerciliu financiar, ca
aceastd lucrare sd poatd fi preluatl pe o lista de sintezd gi sd aibd prioritate in accesarea urmdtorului
exerciliu financiar, pentru ci eu cred cd este mai indicat sd agteptdrn 6 luni de zile sA facem
finan{area pe fonduri europene, decat sd alocdm fonduri din bugetul local, care pot fi accesate doar
printr-un credit. de 5 milioane de euro. Aici cred ci sunte{i qi dumneavoastrd de acord. De fapt. nu
tuai sutrt 5 pcutt'u cf, adaugiur gi acclc cheltuicli caro au apdlut, de consolidalc, dc aproapc ull
milion gi jumdtate de euro, reduse de la suma estimatd inilial, de 2 rnilioane de euro. Vorbim de
aproape 6 milioane jumdtate. Aceste sume pot fi asigurate pe noul exerciliu financiar lbrd nici un
fel de problemi, gi nu cred cd,inI?rzierea cu 6luni a unei asemenea lucrdri, in condiliile in care ne
asigurd siguran{a acestei clddiri gi faptul cd vom putea sta linigtili cd e o clddire care va rezista cel
pulin 100 de ani de acum incolo ldrd sa ne dea emo{ii. Asta ca sd inchidem subiectul cu teatrul,
pentru cd mereu este adus pe agenda publicd, eu in{eleg de ce, cd este singurul punct din tot acest
program gi din toate investiliile realizale, care din cauza acestor vicii de proiectare a suferit aceastd
intdrziere.

Dar haide{i si ne uitdm pu{in gi la partea de funclionare. in primul rdnd, vreau sd vd spun cd

partea cu cheltuielile de funcJionare e normal sd creascd pe mdsurd ce obiectivele preluate in
administrare de municipalitate cresc de la an la an. Pentru cd fiecare obiectiv intrat in gestiunea
municipalitd(ii atrage dupi sine cheltuieli de funclionare. Fie ci vorbim de cheltuieli de personal
sau cheltuieli de func{ionare sau clotdri cu materiale a acelei structuri. Uitali-vd in ultimii ani cdte
alte noi structuri intrd in aceastd secJiune de func{ionare.

Vorbim de asigurarea fondurilor pentru sistemul de invdlamant, pentm toate unit5tile de

inv6!5m6nt din Botogani, de sectorul cultur5, activitAtile sporlive, culte, funclionarea in tot ceea ce

inseamnd salubritate, iluminat, termie, deci funclionar'ea nomald a acestor activit6li de

func{ionare, gi sigur, mai rdmAne o sarcind gi anume rambursarea creditelor. in acest an, aproape
180 de milioane de lei vechi trebuie s6 rambursdm cdtre binci din creditele luate din trecut.
incepdnd din 2017, aceasta datorie scade treptat pAnI in 2022. LasAnd un prag care permite
Primariei sd atragd noi resurse bancare sau de alt tip, ast{'el sd igi cofinan{eze urmitoarele proiecte
europene. Mai ales cd in acest an ne dorim gi inceperea acelui mare proiect de modemizare a

transportului public local pe care il cunoagte{i foar-te bine, l-am discutat de atAtea ori, privind
achizilia de tramvaie gi autobuze electrice.

Eu cred cI nu existd din punctul nostru de vedere, pentru cd am incercat de o lund jumitate

- doud luni sd lucrim la acest buget gi sa echilibrdm sumele astfel incAt sd nu existe probleme de

funcfionare, in primul rAnd, c[ a$a ne obligd legea, sd asigurdm funcfionarea, gi vreau sd vd uitali in
istoricul bugetului municipiului Botogani gi o sa vedeli ca o sinusoidd sumele la bugetul de

dezvoltare vafiazd de existenla fondurilor europene. Atunci cAnd existd exerciliu financiar gi sunt
atrase fonduri europene, fondul de dezvoltare cre$te foarte mult, atunci cAnd suntem in perioada
dintre exerciliile financiare, sumele de dezvoltare ajung la nivelul minim. Este firesc, am mai spus,

l0
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dezvoltarea municipiului Boto$ani se face doar pe fonduri europene. Din bugetul local, este o suma
infimd, in condiliile in care avem de platit int6i datoriile, dupd care, sigur, vom avea sume gi din
bugetul local, pe viitor, nemaiputAnd sI accesdm credite, atunci cAnd exista acea capacitate, in
2005 de exemplu. cAnd erau 0 datorii sigur cd s-au putut atrage vreo 1000 de miliarde credite care
sd premitd dezvoltarea gi figura acel capitol de dezvoltare mai ridicat. El a scdzut in 2008-2009 tot
cam la aceastd sumd pe care o avem noi in prezent, de acest raporl de l:7 sau 1:8, umtAnd ca atunci
cdnd au fost atrase fondurile europene gi sI vina decontdrile, au inceput sd creascd sec{iunea de

dezvollare gi sd se echilibreze.

Nu uitali cd pc acest tnandat s-au pus in practica ;i s-au a1r'as lbnduri culopcnc, pcnlru ca

noi am fbcut lucrdri gi am mers la decontat de aproape 50 de milioane de euro. Sd nu uitdm lucrul
acesta, fiindca vdd ca existi aceastb confuzie, se spune cd au fost atragi in trecut. S-a semnat un
contract in trecut, dar banii au fost atragi pe mdsurd ce noi am executat lucrdrile. La termoficarea
{bcut5 in acegti 3 ani, pe mdsurd ce am executat lucrdrile, arn depus facturi gi am mai atras bani. La
fel la Corniga. insumdnd aceste sume o sa vede{i cd in acegti 4 ani s-au atras fonduri de 50 de
milioane de euro. Haideti sd vedem corect gi administrativ lucrurile.

Sigur cd dacd le ducem intr-o logica politicd aratd cu totul altfel. Dumnsavoastrd vede{i
intr-un fel, alli colegi in alt fel, fiecare in func{ie de gradul de apropiere vis-a-vis e o anumiti linie
politica gi electorald, de ce sd nu recunoagtem cd in acest an gi acest buget este vdzut de

dumneavoastrd probabil, gi de asta vd rog sd venili dumneavoastrd cu propuneri. Asta este

propunerea noastr5, venili dumneavoastrd cu o propunere, duceli sumele cum crede(i de cuviin{d.
Sigur, la func{ionare u puteli umbla foarle mult pentru cd discutim de salarii pentru profesori.
indemniza{ii persoane cu handicap, acolo nu aveli unde sd mutati sumele, sunt lucruri absolut
fi regti.

Dar dacd vi se pare, aga cum ali spus, cd nu este necesar sd avem o Zond Metropolitand,
care tocmai gi-a finalizat strategia gi urmeazd si acceseze fonduri. va trebui sa raspunde{i peste un
an de ce nu putem accesa fonduri transfrontaliere, cAnd se va da startul in 4-5 luni de zile. Daca
ave{i propuneri, le agteptdtn, dacd e nevoie, degi mi-ag fi dorit...fiindcd am ldcut invitalii la
dezbatere publicd, nu am vizut lucrari pe comisii vis-a-vis de acest buget, mi-ag fi dorit sd le avem
pdnd acum, pAni mdine diminealii, daci nu sunte{i azi de acord sd votali bugetul, putem convoca
din nou mAine aceastd gedinfi, sa venili dumneavoastrd cu propunerea, gi noi vi promitem cd vom
accepta aceastd viziune a dunneavoastr5. Pentru cA ne intereseazi ca oragul sd func{ioneze) ca

proiectele europene sa fie terminate la tinrp, aga cum ne-am asumat, ial orice zi care produce
intdrziere in derularea acestor proiecte poate atrage o rdspundere. Pentru cd orice decizie trebuie sd

fie motivat5. Iar a arunca nigte motive politice, Iird argumente economice, nu va inlStura aceastd

rdspundere.

Dacd considera{i cd aveli acum amendamentele, suntem gata s[ le primim gi sa gdsim
sursele gi sd facem acele modificdri, dacd considera{i ci e nevoie de o zi pauz6, astfel incAt sd

venili cu o propunere, suntem deschigi propunerilor dumneavoastrd.

lt
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Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - m-a amuzal in final aceastA expunere. La un
moment dat am pierdut firuI logic al celor expuse fiindcd s-au amestecat, s-au suprapus, au devenit
promisiuni gi vorbe lird acoperire. La care dezbatere sd participam? La cea la care v-a1i invitat tot

staff-ul de partid gi ali spus cd ave{i viziunea ceti{enilor? Cetd{enii intr-adevdr sunt indreptAliti sA

ceard pe zona lor dar viziunea o avem noi, cei care gtim per ansamblu gi mai ales, dumneavoastrd.
cei din executiv. Dumneavoastrd vede{i lucrurile de sus gi vedeli unde trebuie acoperite anurnite
gduri sau trebuie sI peticim undeva. Cetdleanul vine gi spune eu vreau la rnine in fala blocului un

teren de joacd. Ok, dar noi gtirn cAt cosla un leren de joacd gi de asta am ;i fost ca nigte papagali
vt'eo 5-6 oatnctri it-t courisia accca;i anr bitul tot olagul la talpd gi am vizitat toate tcrcnurilc dc
joacd din municipiu. Vd dau doar exemplul cu terenurile de joac6. gi am fEcut gi un raporl. Nu am

mers de dragul de a ne afla in treab[. A luat gradul de uzurd, impact, c61i copii sunt in zond, dar

acesta este un proiect minor,

Apropo deZona de Agrement Corniga, cd a{i spus ca a{i lbcut, a{i dres, totul este in grafic,
doar noi vedem totul nebunesc. La patinoarul acela, am inleles cd acoperigul este din ldmn acum.
De ce nu am construit pAna in etapa aia gi doar sa schimblm, in loc de schelet metalic, sd punem

cele din lemn, pentru ci bruiazd frecvenlele antenelor de la armat6. De ce nu am construit p6nd in
punctul acela? De ce nu am cumpdrat agregatul de rdcire? Ce ne impiedica sd cumpdrdm? Sau

obiectele de joaca sau alte dotari care trebuiau acolo. Ne-a{i fotografiat nigte faianle care aratd

foarte frumos, nimic de spus, sunt atractive, dar de ce nu a{i fotografiat partea de dotdri, noi
puteam sd o fi cumpirat pe fonduri care in parte erau finanlate de Uniunea Europeand, nu trebuia
sd ajungem in anul de gra{ie 2016in care sd ne lamentdm, sd ne justificdm gi sd ne aruncdm sdge{i

unii altora. Adevarul este cd acolo s-a manageriat foarte prost povestea aceea gi nu a{i intreprins
mdsurile care se impuneau ca autoritate publica.

Zona Metropolitand. Sd nu mai vorbim de Zona MetropolitanS, alli arligti gi acolo. Care

strategie de dezvoltare a Zonei Nletropolitane, aia care au semnat infrd{iri cu diferite regiuni din
Moldova lird sa aiba girul nostru'? Transmiteli-le oamenilor ci i-a{i trimis pe piste false gi cd ceea

ce face domnul Egner acolo este complet ilegal. gi gtili lucrul acesta gi de asta se tot tdrdganeazd de

vreo 3-4 sdptdmini, se face o mare adunare acolo qi se tot amdn6, nu mai gtie cum sd o pund pe

note ca sd intre in legalitate. A semnat fEri sd aiba girul nostm gi dumnealui va rlspunde pentru

asta gi nu noi, care trebuie si ii acoperim acum neregulile de acolo.

ANL $oseaua lagului. Eu vd intreb, unde sunt cele 1044 de locuinle? Din campanie? Unde

este cirimida aceea? Am vdzut cii a disp5rut gi cardmida care s-a pus atunci. Este ilar, nu a{i {Ecut

nicio locuin{d, noi tot am votat, pe Creanga a{i vrut utilit5ti, a{i vrut S.F-uri, proiecte, ce a{i mai

vtut, am votat tot ce a{i dorit dumneavoastrS. in Cigmea ali vrut proiect, a{i vrut schimburi de

terenuri, spune{i un singur proiect pe care noi l-am impiedicat. Vi e-am votat pe toate, de ce nu a1i

fEcut pdna la ora asta? Mdcar 2 locuinle sd vedem. 10, o scard de bloc, sd ii tdiem gi noi panglica,

prin durnneavoastrS, evidenl, noi aga, de la distanld.

Reabilitare termicd. A1i inceput 8 scdri de bloc. CAte sunt terminate? 4-5. Am citit in
raportul de specialitate cAnd am aprobat in decembrie hotarAre de Consiliu Local sd ludm pe

bugetul Consiliului Local, nici nu gtiu cum nu le tremura mAna sd scrie aici asemenea aberalii, cd a
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fost cod galben de vdn1, de ploi, cd nu au putut lucra din cauza frigului, apoi s-a dat agent termic Ai

nu s-a mai putu lucra. "intarzieri neagteptate au sunyenit din cauza condiliilor meteorologice
nefavorabile din cursul lunilor septembrie, octombrie, noiembrie gi decembrie cdnd a fost emis cod
galben de v6nt, ploi, lapovila gi ninsoare". $i alti gogorila a{i gdsit, acum trebuie sd externalizdm
ser-viciile de pus scA4 pe pere{i. AtAtea scdri am I}cut, de acum trebuie sd extemalizdm, sunt
epuizali oamenii nogtri.

Strada Maramureg. Md uitarn in buget, fiindcd a{i spus cd a{i prins in bugetul pe 2016
nulneroase alte strdzi. in afara de strada Maramureg pe care nu a{i fost in stare sd o terminali. o

stradi de 800m, allir toanra 600 de mctri intr'-n scala gi noud nc-a tlebuit ult alt, acunl anl mai vazut
Drumul Tdtarilor. Eu alti stradd nu am mai vdzut pe buget. Care altele?

Intrare municipiul Botogani 100 mii. Pentru ce ne trebuie 100 de mii? S-a fbcut acolo. Se

mai pun niqte pancane noi? Repet, chelului ii lipsegte tichia de mdrgdritar, in ce an suntem noi
acum gi ce spe{e avem aici de rezolvat.

Apropo de prioritizat sumelq platformd de gunoi: nu e o prioritate. Eu in{eleg cd vrem
proiecte pilot, a mai frcut domnul Egner prin 2003 sau 2002 gi era plind de substan{a aceea care

curge qi era greu de exploatat, e o chestie interesantd dar nu e momentul acum fiindci noi dvem de

terminat nigte obiective importante. Sistem antiincendiu, s-a ldcut la stadion, nu mai avem nici un
sistem antiincendiu, v-au informat gregit cei din primdrie, s-a pldtit, nu mai este nimie de pldtit la
sistemul antiincendiu, sunteli inlbrmat gregit. Nu avem nimic la sistem antiincendiu, avem la
modemizare stadion, a$a se numegte pozilia. Uitali-vd atent, s-a gregit la raportul de specialitate,
am vdzut gi eu in presd dar am ldsat-o aga.

La Teatru ali spus cd au fost lucrdri suplimentare de la 600 mii inilial la 2 milioane de euro.
acum pdnd la utm5, licitalia la ce valoare a ajuns? La 7,2 milioane euro sau 1,4 milioane euro?

Pe func{ionare am fbcut angajiri gi v-am lSsat anul trecut sa face{i ce vreli dumneavoastrd.
La Polilia LocalS ali for-{at cd nu avem siguranla cetd{eanului gi am crescut numdrul de personal, in
Primlrie a{i crescut numdrul de personal, toli prietenii, toli verigorii, cumetri s-au oplogit pe aici.
Ok, foane bine, fiumos, trebuie sd lucreze gi ei pe undeva. Vreli o propunere de buget din parlea

noastrd? Propunerea este urmltoarea. Sd pune{i nigte fotografii pe Facebook in seara asta sb vdd,

cu picioarele in apa rece gi cum lucra{i de zor. Tiiali toate abera[iile astea care nu sunt prioritare
pentru anul 2016Ia inceput, trece[i pe investilii serioase, gi nu ne vedem mdine, cd ave{i nevoie de

o zi s5 sta{i sd reflectali. Ne vedem joi. $i ldsa{i lucrurile care intr-adevdr ard, camerd
multisenzoriald, trebuie sa ajutim intr-adevdr copiii aceia ndpdsnrili de soartd gi trebuie sd dim gi

pentru ei o sum5, dar altd problemd stringentd sunt cAinii maidanezi.

V-am gi spus public cd nu reugim sd acoperim decAt pAnd in iulie intre{inerea cu padocul in
municipiul Botogani. $i tot pentru opinia publicd gi colegii consilieri, vd informez cd de la

1.07.2012 plnd la 31.12.2015 s-au cheltuit cu acest serviciu 2.863.000 lei. Ca sd in{elegeli cdt

costd aceasta civilizalie pe care o avetn. Este intr-adevir frumos, totul este ok, dar re{ine{i suma. 3

milioane lei cheltuili in 3 ani gi .iumitate legat de intre{inerea ciiinilor comunitari gi a padocului
care s-a licut acolo. Este frumos, elegant, dar vd spun o sumd care nu trebuie uitat6: 3 milioane de

lei. Apropo de camere senzoriale, apropo de un loc de joacd pentru copii defavoriza\i, ai cdror
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parin{i sunt plecati in toate {drile calde gi nu au unde sd rdmAnS, apropo de un azll de bdtrAni, am

vorbit de 2 ani de un proiect de a face un azil de bdtrAni gi vom ajunge qi noi la vdrsta cAnd poate

unii dintre noi o sd ajungd acolo. noi intrejinem cAtei. E foarle fiumos, elegant, nimic de spus. Dar
intre copiii gi bdtrAnii nogtri, eu aleg copiii gi bdtrAnii no$tri, nu cd{eii.

Domnul consilier Cosmin lonu{ Andrei - dornnule prirnar, arn asistal gi am parricipat la

fundamentarea acestui bugel, dar din pdcate am ajuns aici, in fala unei piese de teatru ieftine, in
care s-a trasat o direc{ie foarte clard, din picate dureazd lbar1e mult aceasta piesd de teatru ;i este

plcsdlata cu ut'urdLoat'clc cuviutc: "mi-c glcala", "papagali", "doultul Ouulu", "domnul Apostu".
"picioare in apd rece'' gi "levigator". Lucrurile sunt foafle clare, nu au nici un amendament dar au

majoritate, deci suntem intr-o piesd de teatru ieftini in care colegii noqtri au majoritate in Consiliul
Local, pot vota ce buget doresc dumnealor gi au venit doar cu o singurd propunere. Sd refacem
bugetul pentru cd nu este bun gi s5 revenim in altd zi. Eu vdd un inceput de campanie electorald in
care se vede foarte clar disperarea unora. Nu a avut timp domnul Flutur sd vd scrie
amendamentele? Care este motivul pentru care nu le votali dumneavoastrd cum dorili? Propuneli-
le gi votati dumneavoastrd cum dorili. Existd o singurd constr6ngere. Func{ionarea pe care trebuie
sd o asigurdm pentru a da salarii colegilor, in rest, propune{i ce obiective dorili dumneavoastri. De
ce nu faceli aceste propuneri? Aveli o regie in care trebuie sd transmiteli ceta{enilor ceva, si ne

intoarcem in doua zile sa r,'otdm acelagi buget? Oricum nu ave{i alte posibilidti sA muta{i banii
dintr-o parte in alta.

Poate pdnd la campania electorali nu se vede nimic gi iegi{i invingdtori. Uitali-vd bine cI
sunte{i gi pe o parle gi pe alta a mesei. Nu o sd vi regasili mulli dintre dumneavoastrd aici in
Consiliul Local dintr-un motiv foarle simplu. Pentru cd pdpuqarul gef vd folosegte gi ceta{enii o sd

vd, taxeze la vot. Stali pu1in, pentru ci "pdpugar", p€ l6ngd "mi-e grea{6", "papagali", "picioare in
apd rece" gi "livigator" este un cuvAnt frumos. Atunci cAnd au fost accidente gi din picate au fost
pierderi de vieli omenegti, domnul Eugen furcanu a ridicat vocea, ca sd nu mai fblosesc alte

cuvinte, gi ne-a ceftat. Dar cAnd trebuie sI facem investilii pentru a asigura siguran{a cetd{enilor
municipiului Botogani, sa ii protej6m de cAinii comunitari care au fbcut anumite drame in alte

orage, suma este prea mare. Dali dovadd de inconsecvenld gi a1i venit doar sd transmiteli un mesaj

politic. Eu vd rog sd vota{i bugetul pentru sau impotrivd, dar sd ne scutili de la aceastd piesa de

teatru, in modul cel mai ieftin posibil.

Doamna consilier Clitilina Camelia Lupaqcu - da domnule primar, apropo cd tot citili de

pe telefon, probabil vd vin mesaje de la comunicare, fiindca to1 dumneavoastrd avea{i o problemd
cu mine. Eu, spre deosebire de dumneavoastrd, chiar studiez gi chiar imi scriu singurd. Poate ar fi
trebuit s[ fi{i pu{in atent gi la colegul dumneavoastrd. Dar dincolo de toatb treaba asta, av6nd in
vedere cd domnul Cosmin Andrei are o problemd cu teatrul, vreau sd vd spun domnule primar, cd

la Teatrul Mihai Eminescu, apropo de cdt de importanti este aceastb investilie pentru

dumneavoastri, pe care tot dorili sd o dali la o parte, avAnd in vedere cd altele sunt prioritdlile
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Primariei Municipiului Botrigani, a{i pus in buget 100 mii lei. Banuiesc ca dorili sb acoperili cu
folie teatrul, astfel sd fie bine conservat gi pe care sa pute{i lipi ceva afige.

Fiindcd dacd ali fi chibzuit cu adevirat banul public. a1i fi dus cdtre Teatrul Mihai
Eminescu suma de 200 mii lei pe care a(i prevdzut-o pentru distrac{ia de la Corni$a. V-am dat un
exemplu practic. Domnule Cosmin Andrei gi domnule primar, distrac{iile pot fi fbcute de firme
care se ocupd de aga ceva gi pe care le pute{i contacta din timp, de aga manierd inc6t sd aveli
pelreceri maxime pentru dumneavoastre. A$adar, dacd vreli un amendament, domnule Cosmin
Andrei, toli banii care inseamnd Corniga distrac{ie 200 mii lei, proiect comunicare publicd 65

ntii lei, Cross 30 ruii lci, Cupa Prinialici 50 mii lei, r'cspcctiv, cAnd aduninr toli accgti bani
reprezinti 395 mii lei, de 4 ori mai mult decdt la Teatrul Mihai Eminescu. Chiar dorili sd puneJi
folie acolo, cd nu am inleles. Sau spune{i-mi, domnule primar, ce dorili sa face{i cu suria
respectiv6.

Aqadar, domnule Cosmin Andrei, am venit astdzi in gedin{d gi am discutat despre bugetul
dumneavoastrd. Vom veni in gedinla urmdtoare cu bugetul nostru in care vom face curd{enie la tot
ceea ce inseamnd distracfii gi petreceri.

Nu existd un pdpugar gef, din pdcate pentru dumneavoastrS. Dar tot dumneavoastrd a1i adus
in discu{ie gi zAmbeali la fel domnule Cosmin Andrei cdnd discutam despre acea intersec{ie a

mor-{ii qi v-am rugat, domnule Cosmin Andrei, puneli un sens giratoriu provizoriu. Dumneavoastrd
gi domnul primar ave{i congtiin{a curatd, dupd at6{ia ani de zlle? Eu ag z?mbi mai pulin domnule
Cosmin Andrei.

Aqadar, existd sume aruncale pe acest buget inclusiv, iati, pe cheltuieli care nu mai sunt
necesare. Nu intdmpldtor am spus eu cd pare am fi un copy paste nereugit a bugetului de anul
trecut. Aqadar, vd rugdm fiumos sd reface{i bugetul, domnule primar, este apanajul dumneavoastrd,
mdcar atAta responsabilitate. nu mai citili, l5sa1i cd domnul Madalin vd transmite gi dupd ce ave{i
de spus ca sd puteli ieqi in presd. Este apanajul dumneavoaslrd domnule primar sd inainta{i
Consiliului Local un proiect de trotdrdre pentru bugetul pe 2016, serios gi licut de aga maniera
incAt cele 4 proiecte votate in l7 decembrie s[ se regdseascd in buget. Nu vd mai juca{i, 15sa1i

telefonul qi puneli-va la treaba. Este singura atribulie a dumneavoastrd pe care nu o puteji delega.

Sunte{i singurul care pute{i aduce in faJa noastrd a consilierilor locali, proiectul de buget.
Dacd am fi putut noi sd facem acest lucru, consilierii locali, fi1i siguri cd am fi venit cu o

altemativd pentru acest buget pentru 2016, dar conform Legii 215, dumneavoastrd trebuie sd face{i
acest lucru. Face{i-l corect gi l5sa{i minciuna. Vorbili deZona Metropolitand, pdi vedeli cd acolo la
Zona Metropolitand ave{i un fals in documente publice. E,ste un fals, domnule primar, gi noi. de

data aceasta, chiar daci dumneavoastrd nu vd convine, de data aceasta o sd mergem gi noi cdtre

instituliile abilitate sd vedem de ce a nins gi a fost ploaie gi vAnt gi furtuni gi trebuie sd pldtim noi
banii europeni, sd vedem de ce la Zona Metropolitand se incheie parleneriate fdrd a fi aprobatd
Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane. gi am inleles dontnule primar, ci apropo de toate
mdre{ele dumneavoastrd proiecte pe care astizi ni le-a1i expus extraordinar de frumos, nu a{i prins
un proiect extraordinar de mdre{ pe care domnul Egner l-a dezbdtut vreo doud ore la televizor,
respectiv Universitatea de la Botogani. $i am inleles cd dumneavoastrd v-a{i asumat-o. gi din
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emisiunea respectivd reie$ea cA vom avea o universitatea la care tinerii ipi vor face cursurile la noi
in Botoqani gi practica la Iagi.

Ne-am sdturat de minciuni domnule primar, universit5li, zeci de mii de locuinle, sunl
rninciuni. Nu z6mbi1i. Din pdcate gi din nefericire, le povestea{i acum 4 ani. Aqadar, domnule
primar, venili cu un proiect de hotdr6re de buget serios.

Doamna pregedinte de qedin{i Elena Lazarec - domnilor consilieri. eu nu vreau sd invoc
prevederi legale, dar vd rog sd va gAndili cd avem l5 puncte. fiecare cu 20 de subpuncte. Aceste
disculii sc pot l'acc la I'iecarc punct. VI rog si limitali gi sd incepcm si volaur accsl buge1.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - noi nu am luat fiecare punct in pafie,
discutdm o strategie generald penlru cd de asta suntem in Consiliul Local. Aqa, sd venim qi sd

plecdm in 3 minute, cine poate, sd facd lucrul acesta. Noi nu putem.

Tot am auzit teoria inoculatd opiniei publice cd Parcul de Agrement Corniga este cea mai
mare investilie a municipiului Botogani. Total gregit domnule primar, am sd vd mai spun o

statisticd de administra{ie, cea mai mare realizare a fost proiectul de termie a municipiului
Botogani, ca gi volum de inr,estilii, apoi PID-ul, apoi centura oraqului, apoi Comiga. Agadar nu e pe
primul loc. Asta ca sd stabilim pentru istorie un clasament. $i nu vdd pe acest proiect, {in6nd cont
cd suntem in exerciliu financiar al Uniunii Europene 2014-2020 nici un proiect pe care l-a{i pus

dumneavoastri in practicd gi l-a1i trecut deja in buget, urmdnd sd primeascd finan{are. O tentativd.
o pafte de proiectare, din pdcate nu am vdzut nimic de genul acesta dar ca sd termin cu sfaturile gi

cu citatele din statisticile oficiale. tot ne cereti noud sa va dam solutii miraculoase.

A{i {inut cu din(ii, a{i lbcut majoritate, a{i corupt suflete, a}i cumpdrat oameni ca sd aveli
majoritate 9i sd ave{i actuala formd de conducere in care dumneavoastra a{i delegat toate atribuliile
unui domn care nici mdcar nu are rdbdarea gi bunul sim{ sb rdmAnd in sald, qi numai posta[i mesaje

mobilizatoare gi face(i campanie electoralS in fiecare zi, gi ne puneti pe noi la zid sd vd ddm
solu{iile. O sb va ddm gi solu{iile, cd noi le avem. nu suntem venili cu pluta pe Dresleuca gi sd gti{i
cd genera{ia tdndrd pe care dumneavoastrd tot o chemali in stAnga gi in dreapta sd vd lansali in
diferite proiecte - care sunl ok dacd le ve{i face - au o denumire pentru clddirea de vis-a-vis de

Primirie: circul foamei. Toli tinerii rdd in orag gi igi dau intAlnire lAngd circul foamei.

Dacd ajungem si facem istorie din faptul cd teatrul sti intr-o stare deplorabila in fa{a

noastrd gi noi ne facem cd nu vedem gi tot clutali vinovat Colectiv care s-a intAmplat pe 30

octombrie, dar pAnb la 30 octombrie ati avut tirnp sd cluta{i solulii tehnice, expertize,
contraexpeftize, scdri care se prdbugeau. V-a venit m[nug6 acum 30 octombrie gi ave{i un motiv de

care s5 vd agi{ali - siguranJa cetd(enilor. Am clamat-o gi noi. Erau baruri deschise in ora; pAna pe

31 decembrie care nu aveau autoriza{ie ISU gi v-a{i IEcut cb ploud gi nu gtili nimic ai a1i tolerat o
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situa{ie de fapt. Acum, un teatrlr care era inchis, v-a{i ajutat de acest lucru ca sa va acoperi{i
neputin{a in a lua nigte decizii la teatru.

Domnul consilier Mihai Tincu - nu aveam de g6nd sI interuin, a$teptam sd vind
momentul punerii sau nepunerii la vot a bugetului sau a bugetului qi amendamentelor care s-ar fi
propus astdzi, dar din pdcate, asldzi se petrece un lucru aproape fhrd precedent in Consiliul Local. o

suprapunere nemaiintdlnitd, o acoperire integrala a politicului peste actul de adrninistra{ie locala.
Din plcate, asupra oraqului Botogani, a judelului Boto;ani, de circa 2 slptdrndni s-au abdtut nigte
lurtuni politice, ttigtc tnagnctisme gi culcn{i, inccpAnd cu lunea tl'ecuta. o datf, cu vizita conduccrii
centrale a partidului, a doamnei Gorghiu gi a domnului Blaga, o datd cu declaraliile fulminante
transmise cdtre popula{ie, cdtre botogdneni, completate de cdtre domnul Flutur, care au insemnat in
final "am venit si decapitim prefectul, sd fugarim PSD-igtii gi sI ne ludm oragul inapoi ci e oraqul
nostru".

Din pScate, lucrurile acestea mi-au adus aminte de un roman, un celebru roman al lui Marin
Preda, pe care il recomand gi unora dintre dumneavoastr[, "Delirul", perioada anilor'40]47,
perioada guvernului de legionari. Perioada cdnd jurnalistul plecat de la !ar5, ajuns la un mare ziar
din Bucuregti scrie un articol, unndrit de legionari, ascuns undel'a la margine de Bucuregti, fiind
nevoit si urmdreascd evenimentele din centrul capitalei, unde se executau evrei gi se ficea dreptate
dupa legionari, apdrea din c6nd in cand la radio cdte o voce sfordietoare, aga mi s-au pdrut gi mie
declara{iile astea. Decapitim prefectul, fugdrim PSD-iqtii, ne ludm oraqul inapoi. 2 februarie 2016

- 5 iunie 2016.4luni gi cdteva zile p6nd la alegeri..s-a declangat intr-un fel sau altul acum
campania electorald. Cum? Prin atacuri la persoani, prin jigniri, prin manipuldri. N-o si cdgtigali
aga. gi chiar dacd o sd c6gtiga{i aga, ce o sd faceli? Nu s9 mai lucreazd cum s-a lucrat. Nu mai poate

sd se lucreze in Romdnia cum s-a lucrat. Trebuie transparentd, trebuie explicalii gi v-ag propune
doamna preqedintd sd propune{i cAnd vom avea alt6 gedinla de Consiliu Local, pentru cd astdzi este

in mod evident, liderii celor doud grupuri au spus cd nu voteazd, noi suntem 20, 8 care suntem cu

bugetul, 12 sunt impotriva bugetului. ce rost mai are sd pierdem timpul, e gi sdrbitoare, gine facem
cd facem politic6.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - eu propun sd supunem la vot gi sa ii aminti{i
domnului Tincu cd intr-ader,6r nu o si se mai facd aga politici, sa igi aducd aminte bine gi sd se uite
in oglind5, sd iqi aducd aminte cum a fbcut schimburi de terenuri prin2002-2003-2004 cu domnul
Egner gi si nu mai facd niciodiitii, nici dumnealui, cert, in viitorul Consiliu Local nu mai are ce

c[uta, gi si igi aducd aminte de schimbul de terenuri gi de curn gi-a clSdit o pafte din averea
importantd din top Forbes. Md mir cum de pdnd la ora actual5 incd sunteli liber. Uitali-vd in
oglinda morald, nu in oglinda sd vedeli cAt de frumos sunte{i, gi dupa aia sd vorbili gi sd da{i lec{ii
de moralitate noud. Ati jefuit oragul acesta. Faceli parte integrantd din jaful care a fost aici.

Doamna pregedinte de gedinfl Elena Lazarec - domnilor consilieri, este p6rerea mea, eu

cred cI nu se poate supune la vot, au lbst discu{ii generale, am vizut amendamentele, dar eu
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personal ag supune la vot fiecare ar-ticol in parte, dacd nu dorili, dar mdcar parerea mea vreau sA fie
consemnatd. Sunt 15 ar-ticole. Poate la fiecare ar-ticol gisim un amendament. poate st5m mai mult.
eu asta propun.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - propun 10 minute pauzd, venili cu propuneri,
facem aculn amendarnentele noastre gi le aprobam. Nu are sens ca m6ine sI ne intAlnim din nou.
A1i propus sI ludm banii de la deschiderea Corniga, nu vreti sd facem, nu facem promovarea
parcului a$a cum au1 vrut noi sd o facer-n, la nivel national, sa fle un evenintent de care sd se aud5.
sd avctn cat nrai mulli turigti, ok, ii luinr gi ii puncm la teatlu, dar sd ;;ti1i ci nu ii vom lblosi. V-anr
explicat de ce. De asta s-a pus acea sumd minimd. Tocmai pentru a agtepta aceastd perioadd, dacd
ve{i pune acolo 400 mii lei, tot 100 mii lei se vor folosi. Ca sd incheiem aceastd perioadi gi restul,
agteptdm p6na la noul exerci(iu financiar. De ce sd lua{i acegti bani care au fost pugi acolo cu un
scop, pute{i sd ii puneli in altd pafie, identificali o zond unde pot fi folosili, nu doar sd ii blocim. Sd

nu facem nici deschiderea Comiga cd nu vd cade dumneavoastrd bine, sd nu facem nici alte
evenimente, Crossul Primdverii sau I iunie Ziua Copiilor, am inleles cd nu sunteli de acord cu asta

dar duceli banii intr-o zondin care pot fi folosili, nu ii bloca{i pe acest proiect care va fi finantat pe

fonduri europene. Doamna viceprimar, acei bani sunt pringi tocmai pentru a face licitalii cum vre{i
dumneavoastrd, transparenta pe site-ul Primdriei, gi o firma de organizare evenimente sI se ocupe
de promovarea acelui parc. Nu inseamnd cd o va face Primdria Botogani. Dar chiar gi o firmd
trebuie sd o facd pe resurse financiare, nu o face in mod gratuit. Dacd cunoagte{i dumneavoastrd o

asemenea firmd gi o pute{i aduce, cu mare pldcere.

. Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - eu am fost contactat de o firmd care vrea sd

organizeze evenimentul in mod gratuit. Este o mare companie care vinde apd plat5, minerald,
int6mplarea face cd avem gi sticle pe masd. $i dumnealor vor sd finan{eze acest eveniment. Ce

vreli mai mult de atat? Eu nu sunt primarul oragului gi nici viceprimar, v-am dat solu{ia.

Doamna pregedinte de qedinfl Elena Lazarec solicitd avizul comiisiilor de specialitate.

comisiile de specialitate nr. 1.nr.2, nr.3 gi nr.4 preyinld aviz favorabil, iar comisia de specialitate
nr. 5 prezinld aviz nefavorabil.

Domnul Primar Ovidiu lulian Portariuc - inainte de a da drumul la vot vreau si vd
anunt un lucru - cd rnAine este data finald la care se poate aproba acest buget. Dacd mAine

diminea{a ne intdlnim gi ave{i acele amendamente, dincolo de care orice intArziere poate produce

efecte negative in funclionarea administra{iei publice locale. Tot ceea ce inseamnA salarizare,
profesori, func{ionarea unitdlilor de invdlimdnt.

Fiind supus la vot anicolul l, acesta este respins cu 9 voturi pentru, I impotrivd (doamna

consilier Cdtalina Camelia Lupagcu) gi l0 ablineri (doamnele conqilier Lidia Bucginescu gi Elena
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Lazarec Ai domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Lucel Butnariuc, Comeliu Daniel Fuftunf,,
Radu Leb5dd, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca, Eugen Cristian furcanu).

Fiind supus la vot articolul 2, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 2 irnpotriva (doamna
consilier Catalina Carnelia Lupa;cu gi domnul consilier Corneliu Daniel Furluna) gi 9 ablineri
(doarnnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena Lazarec Ai domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu.
Lucel Butnariuc, Radu Lebada, Gheorghe Gabriel Murariu. Paul Oniga, Stelian Plegca, Eugen
Cristian Turcanu).

Fiind supus la vot anicolul 3, acesta este respins cu 9 voturi pentru, I impotrivd (doamna

consilier Cdtalina Camelia Lupagcu) gi l0 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena
Lazarec gi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Lucel Butnariuc, Comeliu Daniel Fuffund,
Radu Lebddd, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca, Eugen Cristian furcanu).

Fiind supus la vot articolul 4, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 1 impotrivd (doamna

consilier Catdlina Camelia Lupagcu) gi l0 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena

Lazarec gi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Lucel Butnariuc, Corneliu Daniel Fufiund,
Radu Lebadd, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca. Eugen Cristian furcanu).

Fiind supus la vot arlicolul 5, acesta este respins cu 9 voluri pentru, I impotrivd (doamna

consilier Catblina Camelia Lupagcu) gi l0 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena
Lazarec gi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu. Lucel Butnariuc, Comeliu Daniel Fufiund,
Radu Lebdd6, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca, Eugen Cristian Jurcanu).

Fiind supus la vot articolul 6, acesta este respins cu 9 voluri pentru, I impotrivd (doamna

consilier Catdlina Camelia Lupagcu) gi 10 ablineri (doamna consilier Lidia Bucainescu gi Elena

Lazarec gi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Lucel Butnariuc, Corneliu Daniel Furtund,
Radu Lebada, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca, Eugen Cristian furcanu).

Fiind supus la vot articolul 7, acesta respins

Camelia Lupagcu, Corneliu Daniel Furtund) gi I
Bucginescu, Lucel Butnariuc, Elena Lazarec, Radu

Oniga, Stelian Plegca, Eugen Cristian furcanu).

cu 9 voturi pentru, 2 impotriva (Cdtdlina

ablineri (Eugen Sorin Apostoliu, Lidia
Lebada, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul

Fiind supus la vot arlicolul 8, acesta respins cu 9 voturi pentru, 3 impotriva (doamnele

consilier Catalina Camelia Lupagcu gi Lidia Bucginescu gi domnul consilier Corneliu Daniel
Furtuna) gi 8 ablineri (doamna consilier Elena Lazarec gi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu.
Lucel Butnariuc, Radu Lebad6, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca, Eugen

Cristian furcanu).
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Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrar.e pcntru rnodi.ficarea Hotarat'ii
Consilitrltti Local Of:266 din 31 octontbrie 2012 priyind constituirea contisiei de evaluare u
proiectelor de ucordare a,finunldrilor neranhw'sabile pentnt actittitdli non prqfit de interes local
.;i a c'otrtisiei de rezolvure e c'ontesluliilol'- este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1 gi

nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Doamna pregedinte de Eedinfi Elena Lazarec __ faceqi plopuneli pentru cei doi consilieri
calc vreli sa laca parte din aceastd comisie.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - propun 3 consilieri - qi schimbarea
pregedintelui, cd i-am vdzut competenta cdnd ne-a tdrdt intr-un proces cu un ONG qi l-am gi pierdut
qi a trebuit sd gi votdm sd il ajutdm sd nu ajungem prin executdri silite. Agadar propun pe doamna
Catdlina Lupaqcu sd fie preqedintele comisiei, membri - Buc;inescu Lidia gi domnul Oniga Paul.

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei - doresc sd intreb colegii pentru ce s-a {Ecut
aceastd comisie. Ce sd aprobe? Ce finanldri nerambursabile, cI au votat acum 30 de secunde
impotriva finan{drii. O sd fie gi o sd decideli dumneavoastra? Vd doresc mult succes, votez pentru
aceastd hotdrAre sd vedem ce abilitili ave1i.

Domnul primar Ovidiu Iulian Portariuc - am observat cd ceea ce se anticipa s-a

intdmplat in aceastd gedin{a, informaliile pe care le aveam au confirmat faptul cd asta a fost politica
dumneavoastri astdzi, am inJeles cd acesta a fost ordinal pe unitate primit de la domnul colonel
Flutur, din cdte imi amintesc, domnia sa a fost {Ecut de domnul Bdsescu colonel. deci unitatea a

executat intocmai, bloca{i Primdria cu orice pre1.

Din pacate, acesta e modul prin care colegii din PNL, PDL in{eleg sd respecte cetd{enii
Botoganiului. Poate in aceastd seari vd ve{i intAlni la unitate gi pAna mAine ve{i veni cu o propunere
de buget pentru cd noi am venit. am muncit 2 luni de zile ca sd facem un buget pe care
dumneavoastrd l-ali respins doar pentru a crea un avantaj electoral pregedintelui dumneavoastrS,

ceea ce e de in{eles dar nu e moral gi nu e corect fa{d de cetateni. Sperdm ca pdnd mdine si venili
cu o variant de buget care poate fi pusd in func{iune.

Doamna consilier Cltilina Camelia Lupagcu - domnule primar, inleleg cd domnul
Madalin a fost la punctual de lucru, dornnul general Mddalin, v-a transmis mesajul pentru domnul
colonel Cdtdlin Flutur. il felicit pe Madalin penrru promprirudine.

Fiind supus la vot proiectul de hotdr6re in forma ini1ial5, acesta este respins cu 9 voturi
pentnr, 7 irnpotrivd (doamnele consilier Cdtdlina Camelia Lupagcu gi Elena Lazarec gi domnii
consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Lucel Butnariuc, Corneliu Daniel Furtun6, Radu LebddS, Eugen
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Cristian furcanu) gi 4 ab{ineri (doamna consilier Lidia Bucginescu gi domnii consilieri Gheorghe
Gabriel Murariu, Paul Oniqa, Stelian Pleqca).

Proiectul de hotdrdre se supune la vot cu completarea comisiei - propunerea domnului
consilier Eugen furcanu gi este aprobat cu 14 voturi pentru. I impotriva (dornnul consilier
Bosovici Calin George) gi 5 ablineri (doamnele consilier Mihaela Huncd 9i Tereza Nica gi domnii
consilieri Marius Buliga, Ady Petrugc5, Gheorghe Florentin ursuleanu).

Doamna preqedinte de gedinfi Elena Lazarec _- avdnd in vedere cd proiectul de hotardre
cu bugctul llu a trccut, cu tlainc sunt la altri iustanli, piua la orclc t-1.00 cLr pcrsonal nu pot rcni.

Domnul consilier Eugen Cristian turcanu - domnule Secretar, pe legea bugetului, care
este ultima zi de adoptare?

Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi gi timpul alocat qedin{ei de astdzi, doamna
preqedinte de gedin{d - consilier Elena Lazarec- declari lucrdrile qedinlei ordinare inchise.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Consiligr,
t1

Elena llaztrec

Redactat gi dactilografi at,

Alina Ecaterina Manolache
\,

, 4."

SECRETAR,

Ioan Apostu

,/'... -. 
.--"'4-,
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