ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul Dezbaterii publice cu privire la Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de
interes local
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, a fost organizată şedinţa de dezbatere publică
a proiectului mai sus menţionat.
Lucrările şedinţei sunt prezidate de domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei.
La lucrări participă:
1.
2.
3.
4.
5.

Cosmin Ionuț Andrei – primar, Primăria municipiului Botoșani
Bogdan Ciprian Buhăianu – viceprimar, Primăria municipiului Botoșani
Ioan Apostu – secretar general, Primăria municipiului Botoşani
Mirela Gheorghiță – director executiv, Primăria municipiului Botoşani
Anca Dumitrescu – șef serviciu Resurse umane, Salarizare, Primăria municipiului
Botoşani
6. Bogdan Bețenchi – șef serviciu Edilitare, Primăria municipiului Botoşani
7. Eugen Cristian Țurcanu – director executiv, Direcția Servicii Publice, Sport și
Agrement Botoșani
8. Eduard Corduneanu – șef șerviciu Intervenții Edilitare Direcția Servicii Publice, Sport
și Agrement Botoșani
9. Iuliana Cristina Albotă – șef serviciu Contabilitate, Direcția Servicii Publice, Sport și
Agrement Botoșani
10. Mădălina Georgiana Herțanu – inspector de specialitate serviciul Amenajare spații
verzi, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
11. Monica Chihulcă – Șef serviciu Amenajare spații verzi, Direcția Servicii Publice,
Sport și Agrement Botoșani
12. Mădălina Apație – inspector de specialitate Resurse umane, secretar Sindicat „Unirea”
13. Adrian Poclid – președintele Sindicatului „Unirea”
14. Marius Șaramet – vicepreședintele Sindicatului „Unirea”.

Lucrările şedinţei sunt deschise de către domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei, care dă
cuvântul participanţilor la şedinţă.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vă rog, vă ascult, suntem în dezbaterea
publică ce privește proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind
reorganizarea unor servicii publice de interes local.
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Domnul Adrian Poclid - am văzut că studiul face o paralelă între delegarea gestiunii
și înființarea unei direcții. Cred că nu e niciun motiv de desființare a DSPSA, cauzele.
Domnul Primar Cosmin Andrei – dar nu discutam despre desființarea DSPSA.
Domnul Adrian Poclid – divizare, acolo, în studiul de fundamentare se face o
paralelă de delegare a gestiunii către o firmă implicată sau înființarea unei direcții, nu are nici
o legătură cu reorganizarea care are loc acum. Voiam să vă întreb care sunt motivele? Nimic,
nimic, nu se spune. Spune, la un moment dat, într-o singură frază, că SPAPOC ar avea
venituri proprii și ar ajuta noua direcție, atâta tot, asta e singura motivare. Eu substratul politic
l-am înțeles de mult, dar…
Domnul Primar Cosmin Andrei – aici suntem să discutăm un proiect de hotărâre, nu
politică, iar argumentele noastre au fost puse în analiza SWOT unde ați văzut și cum declari și
cum se poate.
Domnul Adrian Poclid – da, în crearea unei noi direcții sau delegarea gestiunii.
Domnul Primar Cosmin Andrei – acestea sunt manierele în care putem proceda, așa
a reieșit din analiză, care este punctul nostru de vedere, în ceea ce privește argumentele aduse
de dumneavoastră, că nu există stabilitate pentru angajați sau riscul pierderii locurilor de
muncă, diminuarea salariilor, și așa mai departe, v-am răspuns într-o formă scrisă și cred am
fost foarte concludenți, spunând că se modifică doar denumirea angajatorului sau angajatorul.
Domnul Adrian Poclid – și cum va fi făcută împărțeala, cum se face, există o
organigramă? Să știu și eu ce spun la salariați.
Domnul Primar Cosmin Andrei – puteți transmite că își păstrează locurile de muncă
pe pozițiile pe care sunt, cu remunerarea pe care o au astăzi, cu păstrarea salariilor, și,
bineînțeles cu aceeași activitate pe care le prestează și acum.
Domnul director Eugen Țurcanu – cum puteți garanta salariile în condițiile în care
sporul de condiții vătămătoare este obținut prin Direcția de Servicii Publice, Sport și
Agrement nu pe direcția nu știu cum se numește acum.
Domnul Primar Cosmin Andrei – ce cuantum au aceste sporuri?
Domnul director Eugen Țurcanu – 15%.
Doamna Anca Dumitrescu – sporul pentru condiții vătămătoare se acordă pentru
lucrul în condiții vătămătoare, lucrul în condiții vătămătoare nu se schimbă, se schimbă doar
angajatorul. Vom face o modificare.
Domnul director Eugen Țurcanu – SPAPOC-ul are acest spor?
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Doamna Anca Dumitrescu – da, are SPAPOC-ul.
Domnul Marius Șaramet – mie, de la DSP, mi s-a spus că nu, noi acum chiar am
reînnoit dosarul.
Domnul Primar Cosmin Andrei – vă spunem noi că au.
Doamna Anca Dumitrescu – și au făcut și expertizarea locurilor de muncă, cu privire
la locurile de muncă pe care le au la această data, cred că undeva la începutul anului 2022 au
făcut acest lucru.
Domnul director Eugen Țurcanu – și prin schimbarea angajatorului nu se schimbă
tot dosarul?
Doamna Anca Dumitrescu – ba da, se va schimba tot dosarul, am cerut expertizarea
locurilor de muncă, în momentul când SIA a făcut expertizarea locurilor de muncă la Primăria
Botoșani, noi am livrat acel document, acum îl vom primi înapoi și îl vom da către noua
direcție și se va face o reexpertizare a locurilor de muncă.
Domnul director Eugen Țurcanu – în ce orizont de timp?
Doamna Anca Dumitrescu – vor fi chestiuni de zile. Iar în ceea ce privește serviciile
care vor pleca, așa cum s-a spus în studio, vor pleca în integralitatea lor, cele două servicii,
intervenții editare și amenajare spații verzi, iar din personalul suport o proporție care să
asigure desfășurarea activității în noua direcție.
Pentru că DSPSA va rămâne o formă de direcție pentru sport și agreement, cu un
număr mai mic de persoane, și atunci, automat, numărul de persoane care va lucra în
serviciile-suport va fi mai mic, deci din punct de vedere al resursei umane nu vor fi probleme.
Domnul Adrian Poclid – bun, și de ce se întâmplă treaba asta? Tot nu înțeleg, am citit
acel studio de 3 ori, chiar lu l-am înțeles, nu știu ce să zic.
Domnul Primar Cosmin Andrei – în primul rând, această organizare este un atribut
al autorității pe care îl inițiază, cu argumentele pe care le-ați văzut, dacă le-ați înțeles sau nu
le-ați înțeles, de asta suntem aici, la dezbatere publică. Noi vă spunem vi le-am transmis.
Domnul Adrian Poclid – eu nu am înțeles.
Domnul director Eugen Țurcanu – dacă tot înregistrăm…
Domnul Primar Cosmin Andrei – acesta este procedura pe care trebuie să o
îndeplinim, ca să fac referire la înregistrare.
Domnul director Eugen Țurcanu – dincolo de războiul pe care dumneavoastră îl
aveți cu mine, și prin care doriți cu orice preț să mă distrugeți până la integritatea mea fizică,
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este o făcătură total neprofesionist și făcut de un amator, deci nu are nicio legătură cu ce
discutăm noi aici. Dacă era să facem un studiu de soluții la povestea scindării unei direcții,
trebuia făcut și cu subiect și predica, cu ce facem noi și cu ce fac ceilalți, și cu ce fac ăia mai
bine decât noi, și ce facem noi mai rău decât ei, ca să facă ei lucruri mai bune decât noi, să
facem unele obiective ca să facă ei un lucru mai bun decât noi. Pentru că, dacă luăm
competența pe care o are SPAPOC în privința administrării spațiilor verzi, este suficient să ne
uităm la e întreținerea cimitirelor care lasă de dorit, și sub orice critică nu mai vorbim întreține
un pieton care e sub orice critică și aia. Hala Anghel Saligny, chiar i-am făcut câteva fotografii
sugestive, cade peste oameni, se prăbușește în hala de carne și de lactate și cea de lactate, în
special cea de lactate. Nu luați nicio măsură în sensul acesta.
Uitați, sunt fotografii sugestive, aceștia sunt reformatorii orașului? Nu sunt în stare să
pună un jgheab să preia apa, să nu cadă tencuiala de pereți, aici, jos, în speța asta. Aici jos
spuneam un jgheab de 50 lei, 80 de lei, pur și simplu era scutită fundația clădirii de infiltrații
de apă și nu se mai degrada clădirea în halul ăsta. Deci ei nu sunt în stare să facă chestii
mărunte, foarte mărunte. Cum să putem să-i punem pe ei să reformeze orașul? Nu mai spun de
restul halelor, de carne și legume, din Piața Mare. Cad tavanele peste ei, se prăbușesc peste ei,
hala de carne este sub orice critică, aia nu se cheamă hală de carne, decât dacă vrem să îi
spunem noi hală de carne, este un focar de infecție acolo, ei nu sunt reformatorii a ceea ce
doriți dumneavoastră.
Mai bine făceam o direcție bună și să dispară SPAPOC ca și denumire, ca intenție, ca
management, pentru că dovedesc că nu sunt capabili. La început era a scuza că sunt de la
Urban Serv și, vezi Doamne, la Urban Serv erau oprimați că erau celelalte activități și erau
adică bani. De un an de zile sunt pe cont propriu și nu se vede nicio schimbare.
La Piața Viilor, pe unde locuiesc, și stau în zona aia, geamurile de acolo nu sunt
spălate de ani de zile. Dumneavoastră nu știu dacă mergeți în Piața Viilor, clanțele de acolo se
smulg, sunt sub orice critică, v-ați găsit reformatorii cei mai perfecți pentru activitățile astea,
asta e una. A doua, în ce privește acest studiu care doar bate câmpii prin orice numai despre
scindarea aceasta nu, vorbește despre gestiuni directe, nu știu, e copiată de undeva și făcută
doar să sune bine, nu are nicio urmă de profesionalism.
Eu mă așteptam să veniți cu un material imbatabil care să ne lase mască, ce analiză la
sânge ați făcut despre incompetența DSPSA și competența SPAPOC, pentru că aici am ajuns,
la măsurarea competențelor. El este un studiu care este cu tot în altă lume, nu în cea de care
dispunem noi astăzi, aici. Și apoi, dacă tot vorbim de organizări, noi, în primul rând, nu ați
fost în stare să respectați ce ați convocat.
M-ați chemat la ora 10 în sala de ședințe „Mihai Eminescu”, m-ați coborât la 10.10 în
sala Valerian Sănduc.
Domnul Primar Cosmin Andrei – acesta nu este un impediment să nu ținem
dezbaterea publică, cred că v-am oferit condiții ca să se țină în condiții bune.
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – în primul rând, nu cred că ne-am adunat în
această ședință pentru a critica activitatea altor colegi și a altor structuri. Dar, dacă tot ați
deschis despre SPAPOC subiectul, la SPAPOC a fost săptămâna aceasta un control de la DSV
Central în care au fost implicați chiar directorul Protecției Consumatorului pe țară, domnul
Horia Constantinescu, împreună cu inspector general din Iași, Suceava, Piatra Neamț,
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SPAPOC-ul a ieșit foarte bine pe cele două piețe, nu au luat nici măcar un avertisment și cred
că acest lucru spune multe, raportat la faptul că în Suceava și în Iași au fost piețe închise. Or,
acum dumneavoastră dacă veniți subiectiv cu câteva fotografii pe care le-ați căutat în timpul
programului, pentru că era ziua afară sau nu știu ce faceți dumneavoastră, dacă umblați și prin
piață în loc să toaletați copacii, să vă ocupați de celelalte chestiuni care țin direct de DSPSA.
Noi dorim aici, practic, o centralizare a activităților. Nu înseamnă numaidecât că
dumneavoastră sunteți sau nu sunteți un bun manager, dar este imposibil de gestionat o
structură struțo-cămilă care să aibă și cultură, și sport, spații verzi și câini vagabonzi. Mergem
exact pe Ordonanța 71, domnule Secretar, administrarea domeniului public, dacă îmi
permiteți. Se desfășoară foarte multe chestiuni care țin de cultură la Sala Polivalentă sau chiar
pe stadion pot fi desfășurate și mai ales la Cornișa. Deci dacă mergem pe administrarea
domeniului public, pe Ordonanța 71, vrem să adunăm totul la un loc, cu o singură structură
centralizată, care să conțină exact ceea ce spune administrarea domeniului public, prin
ordonanța 71: administrarea spațiilor verzi, câini vagabonzi, administrarea domeniului public,
mobilier stradal, ceea ce este foarte normal și de bun simț, pentru ca cealaltă structură să
rămână exact ceea ce este făcută, pentru sport, tineret și activitățile conexe care reies de aici,
deci nu putem să ținem jumătate din patrimoniul primăriei sub conducerea unei singure
structuri, care nu poate, pur și simplu, fizic, să gestioneze dincolo de capacitățile intelectuale
sau profesionale a celor care conduc.
Domnul Primar Cosmin Andrei – concluzia este că aveți, sau ridicați un punct de
vedere asupra imposibilității sau gestiunii precare de la SPAPOC pentru aceste servicii care
sunt transferate.
Domnul director Eugen Țurcanu – SPAPOC nu este pregătită pentru ce doriți
dumneavoastră să faceți, și tot o struțo-cămilă este și SPAPOC, între DSPSA și SPOPC nu e
nicio diferență în noua direcție. Și în ceea ce privește gestionarea, note de comenzi, a ceea ce
ați dorit dumneavoastră să aveți la discreție prin serviciul Intervenții edilitare și spații verzi,
tot prin comenzi o să lucreze, tot prin achiziții indirecte, tot plafoane achiziții care afectează
întreg SPAPOC-ul, doar aveți ce aveți cu mine, atât.
Domnul Primar Cosmin Andrei – bun, deci există această temere că nu o să
gestioneze mai bine decât o faceți dumneavoastră, lucru pe care îl știm foarte clar, cum
gestionați dumneavoastră știm aceste activități. Cum vor gestiona cei de la SPAPOC nu știm,
pentru că nu au mai făcut-o, iar acest semn de întrebare îl vom sau această temere a
dumneavoastră, dacă va fi, o vom corecta cu instrumentele pe care le vom avea.
Domnul Adrian Poclid – spuneți-ne și nouă cum gestionează domnul director
activitatea și suntem 100 de salariați conduși de el, toți nu ne facem treaba, asta să înțeleg? O
să lucrăm în continuare cu aceiași oameni, nu?
Domnul Primar Cosmin Andrei – am dat un singur exemplu. Vor fi aceiași oameni.
Domnul Adrian Poclid – adică noi, angajații, rămânem aceeași, cu aceeași resursă va
lucra SPAPOC-ul sau noua direcție.
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Domnul Primar Cosmin Andrei – sigur că da. Am discutat aspecte care țin de
toaletări, și v-am dat exemple, comenzi în ceea ce privește intervențiile edilitare și v-am dat
exact, cred că domnului director, când am avut ședință, numărul de comenzi și cât de mult
erau întârziat în unele din aceste comenzi în ceea ce privește toaletările, cu documentul pe
care vi l-am pus la dispoziție, este doar un exemplu.
Domnul director Eugen Țurcanu – documentul acela a fost prelucrat și contra
prelucrat de către salariații noștri împreună cu salariații dumneavoastră și au rămas de acolo
foarte puține nerezolvate
Domnul Primar Cosmin Andrei – la momentul la care am discutat aveam solicitări
pentru toaletare arbori foarte întârziate. Că între timp dumneavoastră ați luat la cunoștință ceea
ce v-am adus noi și ați mai corectat, este foarte bine că ați făcut acest lucru.
Domnul director Eugen Țurcanu – noi doar ne-am făcut treaba.
Domnul Primar Cosmin Andrei – v-ați făcut treaba, după ce noi v-am adus la
cunoștință că aveți cereri de toaletări care erau...
Domnul director Eugen Țurcanu – dar sunt și acum cereri, cu zecile, cu sutele.
Domnul Primar Cosmin Andrei – de câțiva ani de zile.
Domnul director Eugen Țurcanu – la alea ar trebui să mergem cu elicopterul printre
blocuri, domnule primar, nu sunt super oameni
Domnul Primar Cosmin Andrei – e o chestiune care ține de management, nu pot să
vă dau eu soluții. Apoi, dacă vreți să vă mai dau un exemplu de comenzi care privesc
intervențiile edilitare, cred că v-am cerut să montați bănci pe Nicolae Iorga.
Domnul director Eugen Țurcanu – da.
Domnul Primar Cosmin Andrei – de ce nu le-ați montat?
Domnul director Eugen Țurcanu – vopsim borduri, tot dumneavoastră ne-ați cerut
să vopsim borduri în oraș.
-

Ne-ați pus să vopsim cu angajații noștri, nu ne-ați dat nici măcar...

Domnul director Eugen Țurcanu – am pus niște servicii, și mi-ați spus acum două
luni, la fundamentarea bugetului, că nu sunteți de acord, am tăiat serviciile de vopsire borduri,
și facem cu salariații noștri. Ne-ați pus să montăm gărduțuri, nu mai este gărduț, că nu ați
cumpărat.
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Domnul Primar Cosmin Andrei – această manieră ...
Domnul director Eugen Țurcanu – și ieșiți în presă și ne desființați că nu montăm
gărduț, dacă nu este gărduț, fizic, ce să fac?
Domnul Primar Cosmin Andrei – am înțeles această temere, am discutat-o, mai sunt
și alte aspecte care țin de documentul acesta? Ca să revenim.
Domnul director Eugen Țurcanu – da, este foarte clar, nu are nicio legătură și puteți
să faceți altul care să aibă legătură cu realitatea.
Domnul Adrian Poclid – ca și concluzie, din spusele dumneavoastră, se face această
treabă doar ca să scăpați de domnul Țurcanu, și, cum ați spus și dumneavoastră acum: nu a
respectat comanda, că nu a făcut toaletări, nu?
Domnul Primar Cosmin Andrei - e punctul dumneavoastră de vedere, pe care nu îl
împărtășesc.
Domnul director Eugen Țurcanu – noi vă asigurăm, prin tot ceea ce facem, de
dimineață până seara punem oamenii la treabă, indiferent de fotografiile inerente în care
oamenii mai stau așa, natural, pentru că așa mai stau și oamenii altor entități, ăștia sunt
oamenii, stau cu gura pe ei, îi băgăm în comisia de disciplină, îi cercetăm disciplinar dacă nu
își fac treaba, le punem fiolă, le cumpărăm utilaje noi, echipamente de lucru, echipamente de
protecție, insistăm să poate echipamente de protecție, să își protejeze fața sau mâinile, să nu
fie niciun pic tăiați, le luăm salopete, să vină la timp la program, să nu plece nicăieri, să îi
ținem din scurt. Cât putem să ținem cincizeci și ceva de oameni, oameni care au pregătire de
muncitori necalificați marea majoritate, să nu credeți că lucrăm cu oameni supercalificați.
Și stau pe teren inginerii noștri, cum au puțin timp liber, stau pe teren, printre ei și îi
urmăresc. Gps-uri puse pe mașini, telefoane de serviciu date la personal, am încercat să luăm
și bodycam să punem pe corp și juriștii au spus că este ilegal, nu avem voie să punem așa
ceva. Avem și o ofertă în sensul acesta, să le legăm camere pe piept să stea să îi urmărească,
să vedem ce fac în timp real. Mai mult de atât ce să le facem, să îi schingiuim, să îi batem?
Noi nu putem să facem așa ceva.
Deja am pus o presiune fantastică personală pe personalul acesta, de ani de zile sunt
presați, presați, presați să muncească. Am scos maxim ce puteam scoate din oamenii aceștia.
Dumneavoastră ce credeți că o să faceți mai bine decât noi la SPAPOC?
Și apoi, o altă problemă e că noua direcție, unde o să aibă sediul noua direcție, pentru
că nu sunt spații nicăieri.
Avem proces cu alți salariați, care se simt oprimați că nu au condiții optime, și în
Cornișa nu sunt condiții de birouri, și nici la Polivalentă nu sunt, sunt vestiare cu faianță sau
cu gresie pe jos, nu se pot amenaja birouri. Eu le spun funcționalitate în acte, apar ca și
vestiare.
Domnul Primar Cosmin Andrei – ne spuneți astăzi că nu au condiții bune colegii
dumneavoastră.
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Domnul director Eugen Țurcanu – așa spun ei, na. Că stau în vestiar și nu în birou,
și când vine ITM-ul în control ne trage de urechi că de ce nu le oferim condiții.

Domnul Primar Cosmin Andrei – patrimoniul acesta pe care îl gestionați
dumneavoastră și unde le oferiți condiții pe care le oferiți colegilor este al municipiului
Botoșani, care îl poate gestiona în aceeași manieră sau mai bine, pentru a oferi condiții
angajaților. Adică nu aveți un patrimoniu propriu de care să dispuneți, pe care noi să nu îl
putem folosi, pentru a oferi condiții angajaților la fel cum oferiți dumneavoastră sau mai bune,
așa este? Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local, doar va delegat o serie de activități și a
dispus de patrimoniu ca dumneavoastră să le gestionați pentru a asigura spații de birouri și așa
mai departe. Dacă nu sunt mulțumiți angajații, înseamnă că nu ați găsit cele mai bune condiții,
ca să fie mulțumiți.
Domnul director Eugen Țurcanu – atunci când am cerut modernizarea birourilor au
căzut în Consiliul Local, domnule Primar
Domnul Primar Cosmin Andrei – puteați să faceți o propunere, dacă îmi permiteți o
sugestie, ca spațiile de sub stadion să fie folosite pentru angajații dumneavoastră și să nu fie
închiriate tot de către aceasta direcție a dumneavoastră, în condiția în care noi mai avem la
Primăria Botoșani Serviciul Patrimoniu și încă o societate subordonată Consiliul Local care
gestionează spațiile.
Domnul director Eugen Țurcanu – sunt spații care sunt goale, nu se poate sta în ele,
sunt infiltrații prin stadion, pentru că așa e, structura e prins cu zăbrele. Am încercat să le
etanșăm, și, din punct de vedere tehnic, nu reușim și nu se poate. Ori îl dărâmăm, ori
acceptăm că pe acolo plouă.
Domnul Primar Cosmin Andrei – scuze puteți găsi, la fel, și la Sala Polivalentă, ați
venit cu scuze, că de ce se dărâmă Sala Polivalentă și nu e întreținută. Dumneavoastră sunteți
administrator pe imobilul acela, care știți cum arată, nu trebuie să vă spun eu.
Domnul director Eugen Țurcanu – v-am cerut bani, nu mi-ați dat.
Domnul Primar Cosmin Andrei – ați cerut bani, bine. Alte aspecte legate de acest
document pentru care ne-am întâlnit astăzi?
Domnul Adrian Poclid – cam cât ar dura procesul? Ca să le spun colegilor, o lună,
două, trei, cinci?
Domnul Primar Cosmin Andrei – domnule Secretar, avem un calendar asupra
acestei inițiative care se finalizează? Cât durează acest proces de adoptare a hotărârii până
când transferul efectiv se produce?
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Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu avem un calendar dar, după studiul de
fundamentare dacă va fi aprobat de consiliu, vom intra în dezbatere publică cu hotărârea de
reorganizare în sine, care, din nou, trebuie să stea 45 de zile calendaristice în dezbatere
publică, și cred că acolo se poate discuta mai aplicat pe probleme, mergând dincolo de acest
proiect de hotărâre.
Domnul Eduard Corduneanu – Cornișa are director adjunct, care este condusă de
director adjunct, domnul Țurcanu este pe Serviciul intervenții edilitare, spații verzi și două
stadioane, care au și ele șef serviciu. Care e schimbarea? Că eu asta nu înțeleg, că e domnul
Țurcanu acolo, e un singur om care răspunde de serviciile astea, acolo este structură, teoretic,
separată, că există director adjunct, doar e coordonată de domnul Țurcanu, atunci nu înțeleg
eficiența la toată chestia asta, că rămânem la fel, adică este tot un singur om care conduce,
atunci desființați directorul adjunct acolo, că nu înțeleg logica.
Domnul Primar Cosmin Andrei – acest apanaj al înființării posturilor de director
adjunct...
Domnul Eduard Corduneanu – nu înțeleg logica, vă rog să îmi explicați logic, ca la
oameni, nu neapărat că suntem într-o mare conferință de discuții, care e eficiența la toată
chestia asta, că eu nu o înțeleg, eu nu o văd, eu, personal, nu o văd.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – haideți să vă spun eu care e eficiența, și vă
fac istoria acestor servicii publice din Botoșani.
Domnul Eduard Corduneanu – nu trebuie să mi-o spuneți, că o știu.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – poate nu o știu dumnealor, eu, când am
venit aici, era un mamut, se chema RAM, toate erau acolo. Ulterior, s-au făcut 5 societăți
comerciale, s-a schimbat primarul, nu, nu e bun cu societăți, administrarea domeniului public,
piețe, curățenia în oraș, le facem serviciu public. Se schimbă iar primarul, nu e bun cu serviciu
public, facem societate.
Ceea ce vreau să înțelegeți este că este vorba de voința conducerii administrative.
-

Dar voința înseamnă bani.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – dintotdeauna a însemnat bani și, indiferent
de forma de organizare, că a mers mai bine sau mai prost, ne va demonstra viața, dar trebuie
să înțelegeți acest lucru, pentru că autoritatea decide, până la urmă.
Domnul Eduard Corduneanu – eu nu am contestat decizia autorității, eu am întrebat
doar ca idee.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – mie mi s-a părut că discuția nu merge pe
proiectul de hotărâre, ci doar pe niște probleme personale.
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Domnul Eduard Corduneanu – eu am vreo 20 de ani de privat, ce câștig și ce pierd,
spuneți-mi și mie ce câștig, atât am întrebat.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – diferența dintre public și privat este că în
administrația publică nu se urmărește neapărat profitul sub forma aceasta.
Domnul Eduard Corduneanu – eficiența, nu e același lucru?
Domnul Primar Cosmin Andrei – trebuie să oferim niște servicii de calitate care,
uneori, sunt subvenționate. De exemplu, banii pe care îi alocăm pentru Parcul de agrement
„Cornișa” unde, deși urmărim profitul, în fiecare an avem un buget, subvenții alocate către
acest parc de agrement.
Domnul Eduard Corduneanu – se știa de când s-a făcut de parcul de agrement că va
avea pierderi.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – a fost conjunctura nefavorabilă.
Domnul Marius Șaramet – la Cornișa curățenia cine o face? Noi o facem, nu Urban
Serv-ul, noi strângem gunoiul, cine întreține spațiile verzi? Noi, nu altcineva. În situația asta,
sunt cheltuieli foarte mari.
Domnul Primar Cosmin Andrei – putem găsi justificări, dar i-am spus domnului
Corduneanu că nu urmărim profitul în administrația publică, ci satisfacerea unor cerințe
generale.
Domnul Eduard Corduneanu – până la urmă, și performanța.
Domnul Primar Cosmin Andrei – urmărim și performanța, de fiecare dată discut
despre acest parc de agrement.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – știți care e definiția serviciului public?
Serviciul public este forma în care se manifestă autoritatea acolo unde privatul nu prezintă
interes.
Domnul Eduard Corduneanu – dacă eram sub o autoritate, aveți cuvântul meu de
onoare că nu v-aș fi întrebat nimic, absolut nimic, nici nu comentam, dar noi nu suntem sub o
autoritate, suntem tot o direcție, exact ca acum. Dacă aș fi fost aici, sub dumneavoastră, da,
înțelegeam, nu aș fi avut ce spune, absolut deloc.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu e treaba mea, eu trebuie să asigur căile,
mijloacele, și trebuie să asigur legalitatea procesului.
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Domnul Primar Cosmin Andrei – haideți să nu uităm scopul acestei dezbateri, care
poate fi foarte largă, pe foarte multe aspecte. Dacă mai sunt alte puncte de vedere referitoare
la acest document pe care îl discutăm.
Domnul director Eugen Țurcanu – din punct de vedere economic, doamna
Gheorghiță, cum devine noul DSP vis-a-vis de DSPSA, ținând cont că pentru SPAPOC nu
cunosc notele contabile, dar are activități doar exclusiv aducătoare de venituri, în ceea ce
privește domeniul de activitate.
Doamna director Mirela Ghoerghiță – SPAPOC-ul este, într-adevăr, pe subvenții și
venituri proprii, dar la finele anului anterior, spre exemplu, a avut venituri foarte mari iar,
conform legislației, acele venituri nu pot fi ale bugetului local, rămân în gestiunea SPAPOCului și este păcat să nu fie alocate către alte activități.
Domnul director Eugen Țurcanu – dar, pe de altă parte, vor trebui și ei să își
modifice gestiunile și modul de evidență al contabilității, nu?
Doamna director Mirela Gheorghiță – bineînțeles, sigur că da.
Domnul director Eugen Țurcanu – noi avem programe dezvoltate pe specificul
activității, am plătit, avem contracte, mentenanțe la soft-uri.
Doamna director Mirela Gheorghiță – toate vor fi preluate.
Domnul director Eugen Țurcanu – dar unde să preluați? Dacă viitoarea direcție tot
trebuie să țină contabilitatea, deci cum să preluați? Și să rămânem acolo cu ce, cu un vid? Mă
refer la soft-urile pe care le-am dezvoltat pe specificul acestei unități.
Doamna director Mirela Gheorghiță – softul e soft, deci poate fi preluat, e vorba de
licență, licența poate fi preluată.
Domnul director Eugen Țurcanu – dar viitoarea direcție trebuie să aibă un soft de
contabilitate, nu aveți cum să îl preluați, să vă găsiți altul, totuși.
Doamna director Mirela Gheorghiță – există la SPAPOC un soft.
Domnul director Eugen Țurcanu – e un lucru foarte liniștitor. Deci ei vor veni și ei
cu buget separat pe protecția mediului, servicii publice.
Domnul Primar Cosmin Andrei – domnule Țurcanu, vreau să subliniez un aspect,
discutați despre activele pe care le aveți acolo ca și cum ar fi ale unei societăți comerciale de
care dispuneți cum vreți dumneavoastră, indiferent că sunt soft-uri, bunuri pe care le-am
inventariat foarte greu, angajați și așa mai departe. Nu sunt ale dumneavoastră, sunt ale
municipiului Botoșani. Adică, dacă aveți un astfel de soft, dacă la asta făceați referire, nu
înseamnă că e al dumneavoastră și nu îl putem prelua. Cum am încercat, de exemplu, cu
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semafoarele, și, recunosc, nu am reușit, pentru că le administrați dumneavoastră, și, deși ați
spus că trebuie transferate, nu le-am transferat, adică nu sunt ale dumneavoastră, Direcția de
Servicii Publice, Sport și Agrement, indiferent că sunteți director, că sunt eu primar, sau
consiliul în componența asta.
Aici trebuie să faceți diferența, că această organizare a activității merge și dincolo de
persoane și sunt niște reguli cu aceste bunuri, că sunt financiare, nefinanciare, pentru că pot fi
transferate dintr-o parte în alta, așa cum decide Consiliul Local.
Domnul director Eugen Țurcanu – aveți impresia că nu știu acest lucru?
Domnul Primar Cosmin Andrei – așa ați formulat.
Domnul director Eugen Țurcanu – am formulat-o că este un soft dezvoltat pe
specificul activității...
Domnul Primar Cosmin Andrei – nu ați plătit pentru acest soft?
Domnul director Eugen Țurcanu – ba da, am plătit.
Domnul Primar Cosmin Andrei – și, al cui este acest soft? Al DSPSA, da?
Domnul director Eugen Țurcanu – al municipiului Botoșani.
Domnul Primar Cosmin Andrei – al municipiului Botoșani. Al DSPSA, că îl aveți
înregistrat în contabilitate. Și dacă Consiliul Local hotărăște că nu mai este așa, aveți ceva
împotrivă?
Domnul director Eugen Țurcanu – nu, dar este făcut pe particularitate, asta
încercam să vă spun.
Domnul Primar Cosmin Andrei – foarte bine, vom prelua particularitatea la
SPAPOC.
Domnul director Eugen Țurcanu – și ca astea sunt mai multe.
Domnul Primar Cosmin Andrei – e doar un aspect pe care îl discutăm.
Domnul director Eugen Țurcanu – mărunt, da, știu.
Domnul Primar Cosmin Andrei – poate dumneavoastră ați fost foarte bun
administrator acolo și ași găsit tot felul de variante, nu înseamnă că nu pot fi și alții sau să
preia din ceea ce ați făcut dumneavoastră, soft-uri, și așa mai departe. Poate chiar bune
practici, poate aveți proceduri per care le preluăm și sunt foarte bune.
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Domnul director Eugen Țurcanu – până adineauri nu eram buni de nimic, acum
aveți de preluat proceduri de la noi?
Domnul Primar Cosmin Andrei – o să decidă cei care deci, serviciile acestea dacă
sunt bune sau nu, dar de preluat vreau să subliniez că pot fi preluate.
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – este o societate gestionată de-a lungul
timpului, la care s-au adăugat și alte activități. Nu puteți să gestionați și sport, și activități
comerciale.
Domnul Primar Cosmin Andrei – și semafoare, și piscine, și câini, și patrimoniu, ca
să îl completez pe domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – este o altă viziune a administrației publice
locale. Practic, dumneavoastră gestionați acum aproape ¾ din patrimoniul municipiului și din
activitățile care sunt în municipiul acesta, și nu sunt complementare, nu au legătură unele cu
altele, dar vă lăsăm sportul, gestionați-l foarte bine, concentrați-vă acolo, nu sunt măsuri
asupra salariilor angajaților, nu sunt măsuri asupra posturilor pe care le au angajații, pur și
simplu noi dorim, prin viziunea pe care o avem, să eficientizăm spațiile verzi, problema
câinilor vagabonzi, a mobilierului stradal, toate țin de ADP -administrarea domeniului public,
de care se ocupă astăzi SPAPOC-ul, deci centralizăm totul într-un loc, iar dumneavoastră
rămâneți foarte frumos, cu tot ceea ce înseamnă sport, cultură, nu se atinge nimeni de astea.
Domnul Primar Cosmin Andrei – mai ridicați alte probleme legate de această
dezbatere? Mai aveți să aduceți în discuție? Am convocat-o, așa cum prevede legea, și pe
documentele care au fost înaintate. Principalul document este acesta de la sindicat și de la
direcție.
Domnul director Eugen Țurcanu – m-am lămurit și eu și spun că drumul e pavat cu
cele mai bune intenții.
Domnul Marius Șaramet – deci nu există nicio modificare de funcție sau de vreun
post și nu dispare nimic?
Domnul Primar Cosmin Andrei – nu.
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – pur și simplu vrem să despărțim două
structuri care nu au legătură una cu cealaltă.
Nemaiexistând alte solicitări și epuizându-se materialele şi timpul alocat şedinţei,
domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei declară lucrările şedinţei închise.
Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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