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încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consilinlui Local al 
Municipiului Botoşani din data de 10 iulie 2017 

Prin dispoziţia nr. 8~3 din 07.07.~017. Primarul municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local În şedinţă de Îndată pentru data de 10 iulie 2017. orele 10"". În sala de şedinţe a 
Primăriei. 

Dispoziţia nr. 823 din 07.07.2017 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe sile-ul propriu. 
precum şi la avizicru I Primăriei. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât În sens, cât ŞI prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene. după care se trece la derularca 
lucrărilor şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne În 
valoare de maxim 85.399.860.47 lei. 

~. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Un nou Început _~ GAL Botoşani 
SPrlJIIl pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală durabilă" (POCU 0.S.5.1) şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă un număr de 17 de consilieri În funcţie, lipsind domnişoara 

consilier Andreea Buiuc. doamna consilier Silvia Carmen Diaconu şi domnii consilieri Octav 
Paul. Ştefan Mihai. Călin George Bosovici şi Gabriel Augustin Alecsandru, având depuse cereri 
de Învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

Fiind supuse la vot cererile de Învoire a domnişoarei consilier Andreea Buiuc, a doamnei 
consilier Silvia Carrnen Diaconu şi ale domnilor consilieri Octav Paul. Ştefan Mihai, Călin 
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George Bosovici şi Gabriel Augustin Alccsandru. acestea au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenti (17). 

Fiind supusă la vot ordinea de ZI. aceasta a fost aprobată cu unanimitatea voturilor 
consilierilor prezenţi (17). 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei 
[inantări ramhursablle interne in valoare de maxim 85.399.8611.-I71C/. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - domnule primar, stimaţi colegi, poate ar ti 
fost mai normal ca acest proiect. ţinând cont de importanţa sa, să fi fost discutat într-o şedinţă 

ordinară, pentru a primi şi avizele comisiilor de specialitate, o parte din colegi observ că sunt 
plecati În concediu. Susţin acest proiect pe ordinea de zi pentru că acestea sunt realităţile, avem 
condiţii economice mai bune decât atunci când au fost contractate împrumuturile, O singură 

întrebare aş fi avut. dar nu cred că este cineva În sală să îmi răspundă la această întrebare - dacă 

comisioanele de rambursare anticipată pentru cele două credite CEC şi IFC se datorează pentru 
întreaga perioadă a contractării împrumutului. Dacă este cineva, să răspundă, dacă nu, voi vota 
oricum pentru. Cuantumul comisioanelor era de 8 miliarde, Întrebarea era dacă aceste 
comisioane de rambursare anticipată se plătesc şi în ultimele două luni de contract sau există o 
perioadă în care se plătesc doar la inceput. Adică plătim comision de rambursare anticipată 

oricând rambursăm? 

Doamna Geanina Bulmagă. şef servicru - comisionul de rambursare anticipată este 
prevăzut prin contract şi nu există condiţia sau nu este o restricţie legată de momentul în care se 
rambursează anticipat. Deci ÎI plătim la sold. 

Domnul primar Cătălin Mugurel Flutur - avem timp de un an, În perioada de graţie, 

avem un cashflow timp de un an, câte un milion de lei pe lună, ce Însemnau dobânzi le cele vechi 
plus rambursarea. Economia per total, costul creditelor per total e de 10 milioane, din care 
scădem aceste două comisioane de rambursare anticipată, 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - nu aveam în plan să iau cuvântul, dar dacă 

observ că domnul Tincu ne ţine lecţia de economie politică, mă simt dator să intervin. Îmi aduc 
aminte cum acum patru ani de zile mă înfiora pe mine şi pe colegii din aceeaşi parte a mesei că 

frânăm oraşul şi că nu vrem să aprobăm vestitul credit cu Banca Mondială, cu care eram presaţi 

şi linşati mediatic că nu vrem să dezvoltăm oraşul şi că vrem să ÎI nenorocim şi că era un credit 
extrem, extrem de performant. eu vreau să îl felicit pe domnul primar că nimeni nu a facut lucrul 
acesta pentru acest demers şi pentru echipa din spatele dumnealui care a lucrat la această 

refinanţare. Într-adevăr, ca să folosesc un slogan de campanie. faptele fac diferenţa, cu toate că l
aţi blamat. l-aţi turnat, i-aţi filmat şi casele şi maşinile şi ce mănâncă şi ce bea, a venit si v-a 
arătat tocmai ce înseamnă să faci administraţie, şi îl felicit încă o dată pentru acest demers, şi 

economiile care se vor face poate investim în oraş şi în Teatru, şi În alte obiective care ard şi 

aşteaptă să fie finalizate sau. cel puţin. începute, ca să putem cheltui banii cu un folos. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - dincolo de laudele astea care sunt 
extraordinare - nu incerc să le demontez - trebuie subliniat un aspect care este foarte important 
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şi astăzi, care a fost important şi atunci când am contractat creditul de la IFC. care va ti important 
şi pe viitor - acestea sunt realităţile economice de astăzi. În momentul în care s-a contractat 
creditul de la IFC. acelea au fost cele mai bune conjuncturi şi au fost favorabile în acel moment. 
Există posibilitatea să nc întâlnim în aceeaşi formulă în viitorul apropiat să rcfinanţărn acest 
credit datorită faptului că pot ti dobânzi mai bune pc piaţă. Asta nu înseamnă că domnul primar 
nu are merite dar ar trebui să vedem şi latura obiectivă. dincolo de periajul de care aţi dat dovadă. 

Domnul consilier Mihai Tincu - eu nu l-am blamat şi l-am tacut în fel şi chip pe 
domnul primar niciodată. Nici in presă. nici în Consiliul Local. Au fost nişte schimburi de păreri 

ca între doi bărbaţi, eu îl consider bărbat şi poate să ţină şi să poarte o discuţie în contradictoriu, 
sau o discuţie politică. Eu mi-am spus părerea în presă despre această problemă. am lăudat faptul 
că a făcut rost de bani. săptămâna începe cu bine pentru că spre sfârşitul săptămânii şi PSD va 
ieşi cu comunicate despre valori mult mai mari care se aduc în oraş imediat pentru străzi. pentru 
clădiri, pentru şcoli. deci săptămâna începe bine şi grupul PSD o să voteze punctul acesta. Hai să 

începem cu dreptul şi Doamne ajută' Cine ştie. facem şi Teatrul, şi facem mai multe lucruri. 

Fiind supus la vot punctul 1 al ordinii de zi. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (17). 

Punctul 2 de pc ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Un 
nou inceput - GAL Botosani sprijin pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală 

durabilă" (FOCU o.S.5.i) ~i a cheltuielilor legate de proiect. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - să ştiţi că greu găseşti în viaţă, mai ales in 
zi lele de azi, repere morale şi profesionale pe care să le feliciţi din când in când şi el. domnul 
primar. e printre puţinii oameni astfel. 

Revin la proiectul "Un nou incepu!" - eu nu voi vota acest proiect. ori câte începuturi le
am dat rromilor. nu vor face nimic, am mai băgat cred că zeci de noi începuturi în tot felul de 
proiecte cu finanţare europeană cu ei. am observat că e trecut în cartiere marginale - şi asta m-a 
surprins - şi cartierul Primăverii, aşa e definit aici - cartier mărginaş, nu ştiam că Primăverii este 
cartier mărginaş. ANL Cişmea, ANL Bucovina. Şi oricât dc bune intenţii am avea, oricât de 
multe fonduri europene am absorbi şi le-am canaliza in această direcţie. parcă totul este în zadar 
şi inutil. 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - mrmc nu este inutil. trebuie făcut cu 
răbdare. cu răspundere şi mai mult decât atât, important este că şi aici trebuie să ii felicit pe cei 
care au lucrat la acest proiect până acum, că începem noi cu un proiect cu o valoare mai mică nu 
înseamnă că are şi o importanţă mai mică, pentru că dacă venim cu această strategie ne va fi 
absolut necesară ulterior pentru a accesa alte proiecte. 

Dacă nu facem lucrul acesta acum. pe bani europeni. cu o contribuţie a noastră relativ 
scăzută. aproape nu se cunoaşte, nu vom putea mai incolo să încercăm să accesăm pe axele 
respective de pe POCU nici un ban. Deci este un proiect pregătitor pentru a face alte proiecte. 
Banii şi de pe proiectul acesta şi de pe celelalte. vor intra în oraş. Dacă dăm un pic de bună stare 
într-o zonă - noi vorbim de zone marginalizate. nu obligatoriu ne referim la zonele unde sunt 
numai rromi. În aceste zone predominantă este populaţia română. Nu avem aici o discuţie. 
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Este un pas înainte. un pas foane bun şi este important că suntem aici. suntem în top. că îl 
facem. că ni se aprobă. că avem un punctaj bun şi să mergem înainte. De asta o să vă îndemn şi o 
să vă rog pe toţi domnii consilieri să votaţi acest proiect care ne este absolut necesar pentru a 
scrie celelalte proiecte. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - credeam că glumeşte colegul nostru când a 
spus că nu votează dar înţeleg că intenţia este serioasă să nu susţină proiectul. cred că a fost 
greşit înţeles. cred că ar ti necesare câteva lămuriri din partea colegilor de la proiecte care de 
asemenea merită lăudaţi pentru această iniţiativă. Nu se referă la ceea ce vă gândeaţi 

dumneavoastră, este un proiect foarte important pentru viitorul accesării proiectelor. Dacă 

consideră necesar colegii să aducă argumente, dacă nu. şi eu vă îndemn, la fel ca şi domnul 
primar. să susţinem acest proiect pentru că este foane util. 

Doamna Raluca Bălăşcău, şef serviciu - este un proiect care ne deschide calea spre 7 
milioane de euro. este foarte important. Şi nu este exclusiv pentru rromi, pentru că zonele acestea 
nu sunt popularizate majoritar de rromi. 

Fiind supus la vot punctul 2 al ordinii de zi, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (17). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Mihai Gabriel Tanasă - declară lucrările şedinţei închise. 

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ, 

Consilier..:! / 
? 

Mihai Gabriel Tanasă Oana-Gin cu 
.----. I ~ ,)
~/······'·""':-;"\/ .... ' ..: .: ':';. 
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