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Încbeiat În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 24 iunie 2015 

Prin dispoziţia nr. 1145 din 18.06.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 24 iunie 2015, orele 1000

, în sala de şedinţe a 
Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1145 din 18.06.2015 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ în cotidianul 
,,Monitorul de Botoşani", precum şi pe site-ul propriu. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 

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

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1.	 Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani. 

2.	 Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26 mai 2015. 
3.	 Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului 

Botoşani" domnului Profesor Universitar Doctor Leon Dănăilă, 

4.	 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului pentru anul 2015. 
5.	 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2014 privind 

aprobarea unor facilităţi pensionarilor cu domiciliul în municipiul Botoşani pentru 
transportul local comun cu tramvaie şi autobuze. 

6.	 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea alineatului 3 al art. 5 din 
Regulamentul privind organizarea circulatiei rutiere în Municipiul Botoşani, activitatea 
de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate 

neregulamentar pe domeniul public sau privat din Municipiul Botoşani şi regimul 
parcări lor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70 /2011. 

7.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe 
anul 2015 pentru patru persoane fizice ce au în intreţinere un copil cu handicap grav 
pentru care este pus în aplicare un program de recuperare. 
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8.	 Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani prin concesiune nr. 
9092/01.08.2007. 

9.	 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 37 /2015 privind aprobarea asocierii între 
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi Societatea Comercială" FILIPAP 
vto IMPEX" S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii Comerciale "SOCIAL CLEAN 
IMOBIL" S.R.L. Botoşani. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2015 privind aprobarea asocierii între 
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi Societatea Comercială" FILIPAP 
VIa IMPEX" S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii Comerciale "SOCIAL GREEN 
SERVICES" S.R.L. Botoşani. 

Il. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului 
pentru copii si tineret"Vasilache". 

12. Proiect de	 hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 185 /2012 privind numirea 
reprezentanţilor Consiliului Local in calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile 
de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei publice. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 501/2007 în ceea ce priveşte majorarea 
cuantumului sprijinului viager acordat persoanelor din municipiul Botoşani care au 
împlinit vârsta de 85 de ani. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/2007 în ceea ce priveşte majorarea 
cuantumului sumei alocate pentru sărbătorirea fiecărei familii botoşănene care împlineşte 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă (Nunta de Aur), precum şi alocarea sumei de 1000 lei 
fiecărei familii botoşănene care împlineşte 60 de ani de căsătorie neîntreruptă (Nunta de 
Diamant). 

15. Proiect de	 hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr, 3 din str. Bucovina nr. 46V, 
compus din una cameră, numitei Lascarache Paula. 

16. Proiect de	 hotărâre privind aprobarea folosirii gratuite a Sălii Polivalente .Elisabeta 
Lipa" în perioada 25.06. - 25.07.2015, în vederea organizării Cantonamentului Lotului 
Naţional de Speranţe - băieţi la volei. 

17. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Directiei Servicii Publice Sport si 
Agrement Botosani în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Botoşani, 

a suprafeţei de 5948 mp teren, în vederea amenajării unei parcări. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri în municipiul Botoşani. 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea de principiu a schimbării destinaţiei imobilului din 
municipiul Botoşani, str. Săvenilor nr. 103, în vederea solicitării avizului conform al 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi transmiterii acestuia în folosinţă gratuită a 
Protopopiatului Botoşani. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta 

Punctelor Termice. 
22. Proiect de	 hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului. 
23. Proiect de	 hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Botoşani nr. 133 din 26 mai 2015 privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor 
gazonate din incinta stadioanelor proprietate publică a municipiului, 
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24. Proiect de	 hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren situat în municipiul 
Botoşani, str. Col.V.Tomoroveanu nr. 3, Biroului Român de Metrologie Legală pentru 
Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Botoşani. 

25. Proiect de	 hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani pentru lunile iulie - august 2015. 

26. Proiect de	 hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D. - aleea Artur Enăşescu nr. 
30" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+E". 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D. - str. Ion Simionescu nr. 1" 
în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P şi anexă gospodărească". 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D. - str. Drumul Tătarilor nr. 
60B" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren". 

29. Proiect de	 hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D - str. Cişmea nr. 37A" în 
vederea realizării obiectivului "construire locuinţă D+P şi împrejmuire teren". 

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D.- str. Popa Şapcă nr. 45" în 
vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexă gospodărească şi 

împrejmuire teren". 
31. Proiect de	 hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D.- str. Dubă1ari nr. 2" în 

vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+ lE şi împrejmuire teren". 
32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei" P.U.D. - str. Tulbureni nr. 45 " în 

vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexă gospodărească şi 

împrejmuire teren". 
33. Diverse. 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

I.Proiect de hotărăre privind aprobarea organizării în perioada 21 - 23 august 2015 a 
Evenimentului cultural-artistic "SUMMERFEST" Botoşani, ediţia 2015. 
2.Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. I la Contractul de atribuire directă 

a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate 
cu tramvaie nr. 4682/04.03.2010. 
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 327 din 23 
octombrie 2014 privind transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a unui teren din 
incinta Liceului cu Program Sportiv Botoşani. 

4.Proiect de hotărăre pentru aprobarea unui schimb de terenuri din municipiul Botoşani. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat pentru 
proiectul "Diversitatea multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară în judeţele 

Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi". 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială Botoşani. 

7.Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de închidere depozit resturi menajere de 
către S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani. 

8.Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu din str. Săvenilor nr. 2-8 către 

Asociatia Pro Concert Botoşani. 

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului 
Judeţean Botoşani. 
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Şedinţa este legal constituită, 

La lucrările şedinţei participă 18 consilieri în funcţie, fiind învoiţi 4 consilieri, respectiv 
doamnele consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi Tereza Nica şi domnii consilieri Eugen Sorin 
Apostoliu şi Florin Ioan Ghiorghiţă şi lipsind doamna consilier Aura Simion. 

Fiind supusă la vot ordinea de zi şi nota anexă, aceasta este aprobată cu 20 voturi pentru 
şi 2 abţineri (domnii consilieri Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

În continuare, fiind şedinţă ordinară, domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu 
preşedintele şedinţei - dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de interpelări, întrebări şi 

discuţii de la punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - în ordinea de zi de astăzi se solicită bani 
pentru Eltrans, dar acolo se pare că este vorba de ceva management defectuos. Astăzi dimineaţă, 

plecând cu maşina, venind spre consiliul local, în faţă la Casa Cărţii nu cred că va trece mult 
timp şi va deraia un tramvai. Este o diferenţă la o şină sudată acolo de aproximativ 10 cm. Mai 
întâi să îşi facă ei treba şi pe urmă să dorească subvenţii de la noi. 

Am discutat de multe ori cu domnul director al Poliţiei Locale, îl mai sesizez cu privire la 
autoturisme trase pe seens opus şi linii continue. De exemplu, lângă Teatrul Vasilache, la 
Registrul Comerţului, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni a apărut în presă o fotografie cu o 
maşină similară cu a soţiei, trasă auirea. Şi la comentarii apărea că dacă sunt consilier local, 
bineînţeles că nu mă amendează nimeni. întâmplător. Nu era maşina soţiei, şi eu sesizez în 
permanenţă asemenea lucruri, şi nu trag nici maşina anapoda. 

V-aş ruga, dacă se poate, să treacă pe acolo, măcar de 2-3 ori pe zi, şi se mai aduc şi bani 
la bugetul local în acest mod. Este extrem de periculos, acolo se pot întâmpla accidente, dacă 

cineva vine şi virează la dreapta pe Puşk:in, accidente extraordinar de serioase. Fiecare vine şi la 
să maşina: taximetrişti, am văzut şi maşină de Şcoală, instructori care învaţă elevii să conducă şi

au lăsat maşina acolo. 
Nu în ultimul rând, am avut o interpelare în urmă cu câtva timp cu privire la amplasarea 

de bănci în zona Bulevard, acolo unde este un cartier pentru oameni în vârstă şi care ar avea 
nevoie de momente de odihnă când vin de la piaţă. Mi s-a răspuns că "se vor lua" şi a rămas că 

"se vor", nici până la ora acesta nu s-a făcut nimic în acest sens. 

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă - întreabă cine se ocupă de administrarea 
Centrului Vechi, pentru a nu greşi, a nu adresa cuiva întrebări inutil. Intervenţia mea se referă la 
faptul că , în urma banilor care au costat destui bani municipalitatea, chiar dacă au fost veniţi pe 
fonduri europene, dar au implicat şi efortul cetăţenilor de a sta atâţia ani aşteptând să treacă pe 
acolo şi să facă ceva, a durat foarte mult reabilitarea, doresc mult de tot să intervin pe ideea că, 

deja, la doi ani, sau trei, să nu greşesc, de când au fost recepţionate aceste clădiri în urma 
realibilitării, mare parte dintre ele sunt deja într-un grad mai mic sau mai mare de uzură, 

tencuielile cedează. Ar trebui făcut ceva în acest sens. 
În altă ordine de idei, momnumentul pe care îl vizităm de I decembrie şi la alte sărbători 

arată deplorabil, in sensul că a dat bălăriile pe acolo, nimeni nu merge să le taie, să le culeagă, să 

le rupă. Nu ştiu de ce, dar se întâmplă şi lucurile acestea, bănuiesc că cineva ar trebui să aibă în 
vedere că este Centrul istoric şi să intervină cine trebuie acolo să arate ca lumea. 
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Intervin din nou: se cade să dăm Centrului Vechi un rost, ar trebui să se populeze acele 
spaţii, să se mute acolo instituţii, o parte să se facă alimentaţie publică, magazine, cum au fost 
odată, pe vremuri, să se pună În valoare Centrul Vechi. Este păcat că tot alţii fac legea acolo, nu 
am nimic, din tot ce se Întâmplă În Centrul Vechi, personal cu nimeni. Dimpotrivă, trec frecvent 
pe acolo, locuiesc în zonă, dar trebuie să existe un dispozitiv al Poliţiei Locale în zonă în 
permanenţă, să se ştie că există un stăpân. Dacă de vorbă bună nu prea merge, şi omul nu ştie de 
disciplină şi de bun simţ, atunci să stea Poliţia pe capul lor şi să le facă ordine în dispozitiv. 

Este părerea mea, nu intenţionez să supăr acei concitadini ai noştri, nimic din toate 
treburile astea, unii dintre ei sunt oameni civilizaţi, nu putem generaliza, dar se impune 
intervenţia noastră, şi vă rog mult de tot, daţi drumul la ceva: Localtiva să îşi facă treaba acolo, 
să dea spaţiile alea în folosinţă. După cum am spus În şedinţa anterioar, sunt câţiva cetăţeni care 
au nişte spaţii în chirie şi pe care îi jumuleşte cam mult Locativa la chirii, şi alte spaţii stau goale. 

Atunci, rentabilizaţi zona, închiriind toate spaţiile pentru o chirie mai mică, şi să fie ceva 
frumos. Părerea mea este că trebuie făcut ceva. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - domnule Brumă, din 
puţinele cunoştinţe pe care le am în administraţie, Centrul Vechi nu este administgrat în totalitate 
de Locativa, ci sunt şi proprietarii, din câte ştiu, ale unor spaţii, plus că şi municipiul Botoşani s
a apucat, nu ştiu de ce, să administreze 6-7 spaţii pe la parterul acelor clădiri. Aşadar, acolo e o 
chestie conjugată în ce priveşte responsabilitatea unuia sau a altuia, vea să nu aruncăm cu cuvinte 
de dragul de a ne afla în treabă în această şedinţă. 

Domnul consilier Radu Lebădă - aş dori să aduc la cunoştinţa Executivului două 

probleme: pe strada Ştefan Luchian, unde recent s-a făcut sens unic, consider că ar trebui o 
trecere de pietoni în dreptul fostei Şcoli 4, actuala Şcoală 11, dacă se poate. 

V-aş ruga ca în parcarea din spatele băncii OTP, în dreptul rampei de gunoi, au apărut 

gropi în asfalt, cred că din cauza tonajului acelor maşini şi v-aş ruga să remediaţi aceaste 
probleme, dacă se poate. 

Domnul consilier Paul Onişa - pentru că tot a venit vorba în cuvântul domnului Brup 
despre Centrul Vechi, când va începe să funcţioneze Centrul Naţional de Informare Turistică şi 

când se vor vedea efectele acestei activităţi, pentru că a trecut deja mai bine de 1 an de la 
înfiinţare, dacă putem să ducem toate produsele de artizanat din faţa Casei Sindicatelor, care s-au 
dosite acolo, după copaci, în spaţiul numărul 1, cel lipit de Centrul Naţional de Informare 
Turistică, să amenajâm în Centrul Istoric o astfel de activitate. Există un spaţiu liber, spaţiul 

numărul 1, cei de la Patrimoniu cunosc spaţiul. 

Dacă putem creşte, să mărim, termenul de garanţie la asfaltări şi pavele, dacă nu mă înşel, 

un an la asfal şi un an jumătate la pavele, să schimbăm reţeta astfaltului despre care tot am mai 
vorbit, pentru că, în interiorul municipiului, străzile noastre arată groaznic, din doi În doi ani, să 

ne mai confruntăm cu costuri din bugetul local mari şi inutile, mereu pe asfatări, şi mereu pe 
reparaţii străzi. Dacă putem să schimbăm, să polimerizăm asfaltul pe care îl folosim la asfaltat în 
municipiul Botoşani, aşa cum se practică şi în alte judeţe. 

întreabă dacă investiţiile Începute în ceea ce priveşte Primăverii şi Parcul de Agrement 
Cornişa sunt În grafic, şi, în special, Parcul Conişa, aşa cum aflăm din presă. Noi, consilierii, nu 
prea suntem informati dacă el va fi finalizat în termenul propus în baza proiectului de finanţare. 
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Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - revin la interpelarea din şedinţa precedentă, cu 
locurile de parcare pe aşa-zisele benzi de circulaţie, şi aici mă refer, punctual, ca să lămurim 

treaba, la tronsonul de Cale Naţională cuprins între Nicolae Grigorescu şi Dimitrie Negreanu. La 
proiectarea acelui drum, în mod sigur Poliţia Rutieră şi-a dat avizul, inclusiv pe sistematizare 
rutieră, unde a avizat amplasarea indicatorului "Parcare" oblică pe întregul aliniament. 

Acel aliniament trece prin faţa sediilor unor agenţilor economici. I-ar ajuta foarte mult pe 
ei, dar şi pe clienţii acestora, ar avea un confort în a-şi procura cele necesare din respectivele 
spaţii comerciale. Cred că e o notă de civilizaţie acum să vină Poliţia Rutieră să nege avizul care 
l-a dat. De ce nu dăm acolo şi tot trimitem la Poliţia Rutieră să vină cu aviz la solicitanţi, din 
moment ce o dată, la proiectarea drumului, şi-au dat avizul. 

Nu cred că putem discuta de stat în stat în cazul ăsta. Eu propun să dăm drumul la aviz 
pentru agenţii economici care vin, şi dacă sunt acele porţiuni de segment de drum semnalizate 
corespunzător ca locuri de parcare. Stăm la mila Poliţiei Rutiere, şi ei decid, taie şi spânzură, cnd 
e drumul nostru, noi suntem administratorul, şi ei şi-au dat o dată avizul. 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă - eu voiam să fac doar o interpelare scurtă şi 

să întreb executivul dacă le place cum arată spaţiile verzi din oraş, şi mai ales florile plantate în 
acest an, şi modul de întreţinere al acestora. Vreau să vă spun că asta este urmarea doar a 
achiziţiilor directe pe care le faceţi, a contractelor pe care le-aţi divizat, şi a contractelor pe care 
le daţi către tot felul de I.I-uri şi tot felul de societăţi fantomă care fac întreţinerea spaţiilor verzi 
din municipiul Botoşani, şi se vede rezultatul, aşa cum ne aşteptam. 

Voiam să vă spun, domnule Andrei, că şi în ceilalţi ani a fost căldură, şi în ceilalţi ani a 
fost soare, dar în niciun caz nu se udau florile la orele 14 sau 13, când afară sunt peste 30 de 
grade, şi le dăm cu apă rece. Bineînţeles că ardem şi gazonul, şi florile, şi tot ceea ce doriţi, 

felicitări după cum arată spaţiile verzi! 

Domnul consilier Mihaî Cristinel Brumă - am observat că în municipiu se fac lucrări, 

în timpul zilei, de marcare a străzilor, plus altele, care sunt inerente. Aş dori, dacă e posibil, să 

vin cu o propunere, dacă dumneavoastră credeţi că e bine, bine, dacă nu, nu, dar eu propun ca 
aceste lucrări care nu crează deranj, nu e de spart cu picamer-ul, nu e de dat cu capul de asfalt, 
ceva care să facă zgomot, să se facă pe timpul nopţii, pentru că în timpul zilei, în orele de vârf, se 
creează ambuteiaje, în special în zona centrală, în jurul mall-ului. 

Mi-aduc aminte, vin să fac o remarcă, am fost şi eu prin străinătate, în viaţa asta am fost 
silit să ajung şi pe acolo, şi am văzut că lucrările de acest gen se fac pe timpul nopţii, şi, până a 
doua zi dimineaţă, este totul ca şi cum nu s-ar fi întmplat nimic, rămâne totul curat. Ar fi ideal să 

ajungem la acest nivel, dar măcar să nu se mai facă în timpul zilei, marcajele cu vopsea se pot 
face şi în timpul nopţii, pentru că avem iluminat stradal. Cred eu că ar fi o soluţie, dacă se poate, 
evident. 

Domnul consilier Corneliu Danîel Furtună - pentru că domnul Brumă a ridicat o 
problemă interesantă, acelaşi lucru se întâmplă şi cu iluminatul străzilor. Într-o dimineaţă, la oră 
de plin trafc pe bulevard, maşina de la Urban Serv, cea care mătură strada, a format în spate o 
coloană de maşini de cel puţin 5-600 metri, iar în urmă, cu tot respectul, chiar am urmărit, 

rămâne mizerie. Nu mai sunt performante, probabil, maşinile. Au nevoie de piese de schimb, de 
înlocuit periile, de ceva, în urmă rămâne ca şi cum nu ar fi trecut cineva pe acolo. Odată, produc 
ambuteiaje în ore de trafic, şi doi, curăţenia e relativă. 
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Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - rară să vreţi, aţi ridicat 
mingea la fileu societăţii Urban Serv, care ne solicită astăzi, într-un proiect de hotărâre, să le 
prelungim contractul de concesiune, deoarece vor face nişte investiţii teribile, care vor mătura 

oraşul, şi va arăta ca în palmă. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - dacă avem colegii, directori sau reprezentanţi 

ai societăşilor subordonate în sală, pentru că este o formă de respect, pentru că au proiecte pe 
ordinea de zi, pentru că este posibil să le fie adresate întrebări la care trebuie să răspundă, de trei 
ani, remarc absenţa domnului Cătălin Flutur, director la Locativa, şi, în acelaşi timp, l-am văzut 

prezent la un mii/ing, în timpul programului de lucru, şi, în acest sens, vă solicit o comisie rin 
care să facem verificarea modului în care colegii noştri, angajaţi ai societăţilor subordonate ale 
consiliului local au fost prezenţi la acest mitting, dacă au fost în timpul liber sau dacă au fost în 
timpul programului. 

În ceea ce priveşte interpelarea adresată de domnul Florin Ghiorghiţă, doresc să îi 
răspund că oraşul arată bine, ţinând cont de toate condiţiile climatice care au fost, am avut o 
secetă prelungită, poate mai bine decât în ceilalţi ani, iar în ceea ce priveşte florile care s-au 
uscat, aceste flori au fost înlocuite Iară nicio cheltuială din partea municipalităţii, având aici o 
garanţie din parte fumizorului, furnizor care se poate numi şi LI., pentru că aşa spune legislaţia, 

nu putem să excludem PFA-urile sau II-urile, pentru că aşa dorim noi, să atribuim contracte pe 
sprânceană. 

Aceasta este legislaţia, este licitaţie, preţul cel mai mic a câştigat, iar eu consider că şi-au 

dus la îndeplnire atribuţiile din caietele de sarcini, iar, în ceea ce priveşte udatul, noi am transmis 
această sarcină către DSPSA, pe bucăţica pe care au avut-o, iar modul în care dumnealor au 
organizat udatul florilor şi a arborilor din municipiul Botoşani îl consider a fi dus la îndeplinire 
într-un mod satisfăcător, la fel, ţinând cont de condiţiile metco, i-am văzut chiar eu pe colegii de 
la DSPSA care udau undeva pe la orele 20, ştiu că sunt organizaţi în mai multe schimburi, sau în 
schimburi de noapte. 

Eu i-am văzut la orele 20 pe Calea Naţională udând teii şi salcâmii care au fost plantaţi, şi 

aici aş vrea să apreciez sprijinul celor de la DSPSA, iar dacă florile şi copacii s-au uscat, nu aş 

pune în sarcia lor, dincolo de parti-pris-urile politice, lucurile rele care s-au întâmplat pe acest 
aspect al spaţiilor verzi. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - să ştiţi că se udă în două 

schimburi, facem eforturi să ţiem sub control poţiunea pe care o avem noi în administrare, mai 
mult de atât, nu ştiu ce am putea face, pe porţiunea pe care avem noi responsabilitate. 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă - domnule director, vreau să vă mai întreb o 
dată, DSPSA-ul udă florile? 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - avem tronsonul de la E'ON 
până la intersecţia cu Petru Rareş, Calea Naţională. 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă- florile sau gazonul? 
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din data de 24 iunie 2015 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - tot ce este acolo: şi flori, şi 

gazon, şi copaci din bucata asta, plus toţi arborii care sau plantat anul trecut şi anul acesta pe raza 
UAT Botoşani. 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă - vreau să vă spun că eu i-am văzut la orele 
14, la orele 12 i-am vozut udând şi pe cei de la DSPSA, şi pe cei de la lI-ul din Dorohoi, cu o 
camionetă cu două butoaie de o tonă cu care udau florile, şi în timpul amiezii, domnule Cosmin 
Andrei. Şi dacă dumneavoastră vă place, vă trimit numai în sensul giratoriu de la Marchian cu 
Bulevardul Mihai Eminescu, ca să vedeţi câte flori sunt uscate acolo şi câte arată cum arată, ca să 

nu vă mai trimit şi în celelate zone ale oraşului. 

Nu trebuie să îmi placă mie, nu trebuie să vă placă dumneavoastră, dar sunt lucrări plătite 

din bani publici, lucrări la care şi dumenavoastră, şi eu, şi toţi ceilalţi botoşăneni contribuim, şi ar 
trebui o gestiune mult mai atentă a banilor respectivi, terminaţi-o cu încredinţările directe ale 
contractelor, da-ţi-i pe licitaţie publică, şi atunci puteţi să-i trageţi şi la răspundere. Nu puteţi să 

divizaţi nişte contracte în şapte contracte similare, şi fiecare să le încredinţaţi doar prin 
încredinţare directă, fără nicio licitaţie publică, la nici unul dintre ele. 

Şi dacă îmi permiteţi, aş vrea să solicit o învoire, trebuie să plec urgent la Iaşi. 

Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier Ghirghiţă, aceasta este pâaprobată cu 
unainirnitate de voturi a conisilierilor prezenţi (17). 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - o remarcă foarte scurtă în ceea ce priveşte 

aciziţiile, nu există o atribuire directă, este achiziţie directă, se referă strict la termenul în care se 
efectuează această achiziţie directă, iar, contrar felului în care sună această titulatură de 
modalitate de achiziţie, nu se face punând degetul pe o societate comercială cu anumite domenii 
de activitate şi atribuind contractul. 

Şi acolo este o variantă de licitaţie în care se primesc cel puţin trei oferte, singura 
diferenţă este între termenele în care această achiziţie se efectuează, de la 45 de zile, achiziţiile 

directe se fac într-un termen mult mai scurt, dar să nu credeţi că la achiziţiile directe nu sunt 
prezente ce puţin 3 firme, cu oferte pentru lucrurile pe care le solicităm. 

Domnul consilier Cătălin Virgil AIexa - eu cred că sunt 5 firme, pentru că aşa cere 
Curtea de Conturi. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - voi încerca să aduc câteva lămuriri. într-un 
timp mai scurt, în aproximativ 5 minute, pentru a trece la ordinea de zi, urmând ca restul 
răspunsurilor, în detaliu, să le primiţi în scris, aşa cum v-am pus şi astăzi la dispoziţie, pentru 
interpelările din şedinţa trecută. 

Pentru domnul Brumă, legat de Centrul Vechi, sigur că o parte din clădiri, aşa cum a spus 
şi domnul consilier Ţurcanu, sunt în proprietate privată, dar nu cred că era vorba despre acele 
clădiri, vorbim de clădirile pe care le avem noi în proprietate şi sunt în gestiunea Locativa. 

Rugămintea mea este, pentru că am avut o discuţie pe această temă cu cei de la Curtea de 
Conturi, legată de modul de administrare a patrimoniului şi modul de intervenţie al executivului 
în gestiunea patrimoniului Primăriei, rugămintea mea este ca dumneavoastră, ca şi Consiliu 
Local, fiind direct implicaţi, responsabili în ceea ce priveşte gestionarea acestor societăţi, care 
gestionează serviciile publice, să luaţi atitudine în aceste situaţii, având controlul asupra Adunării 
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din data de 24 iunie 2015 

Generale şi a Consiliului de aministraţie, să cereţi raportul, şi să trageţi la răspundere dacă 

consideraţi că unele lucruri nu se întâmplă aşa cum ar trebui să se întâmple. 
Repet, orice intervenţie a Executivului este interpretată de către Curtea de Conturi ca o 

ingerinţă în activitatea unei societăţi, ea fiind, după cum bine ştiţi, gestionată pe acel contract de 
management, controlată de către Consiliul de administraţie, de Adunarea Generală desemnată de 
către dumneavoastră, şi, în ultimă instanţă, Consiliul Local, autoritate supremă care controlează, 

conduce aceste servicii publice, prin intermediul acestor societăţi. 

Vă fac o sugestie, să îl invitaţi pe domnul director, să vă prezinte explicaţii vis-a-vis de 
această situaţie, pentru că este sigur în măsură să o facă. 

În ceea ce priveşte politica noastră în ansamblu, vis-a-vis de gestiunea Centrului Vechi, 
vreau să văspun că am terminat o situaţie cu ajutorul Poliţiei Locale, prin care am identificat 
toate construcţiile neautorizate ridicate de-a lungul timpului în acea zonă, sunt numeroase, le-am 
făcut publice şi în presă, vom porni, cred că săptămâna viitoare, o amplă acţiune prin care 
încercâm să restabilim ordinea în Centrul Vechi, să facem o curăţenie generală în ceea ce 
înseamnă construcţii rară autorizaţie, urmând ca ulterior să trecem la faza a doua, prin expertiza 
seismică a acelor clădiri care prezintă risc crescut, urmând evacuarea familiilor din zonele sau 
din clădirile cu risc seismic crescut, şi, în cea de-a treia fază, urmând acele consolidări de care 
este responsabilă, până la urmă, societatea care gestionează spaţiile respective. 

Legat de întrebarea domnului Onişa, proiectele mari, Cornişa, Primăverii, am spus-o şi în 
presă, informăm aproape săptămânal opinia publică cu stadiul lucrărilor, sigur că ştiţi şi 

dumneavoastră că au apărut o serie de probleme, din motive obiective, legate de amplasarea 
acelui teren, a unităţii militare în vecinătatea proiectului, fapt care a dus la reconfigurarea 
amplasării obiectivelor pe acel spaţiu, reautorizarea acestora, refacerea planşelor, tot ceea ce a 
însemnat reavizarea lor la Agenţia Dezvoltare Regională, minister, şi aşa mai departe, fapt care a 
dus la O întârziere între 8 şi 10 luni, estimată doar din această modificare. 

În prezent, soluţiile tehnice solicitate de către unitatea militară se află în fază de avizare la 
Agenţi Dezvoltare Regională, urmând ca, după avizarea acestor soluţii tehnice, să înceapă 

licitaţia pentru unul dintre obiective, patinuar vorbim de obiectivul în discuţie, care, practic, a 
dus la întârzierea lucrărilor pe acestă zonă. 

În rest, lucrările decurg în ritm normal, în urmă cu aproximativ 10 zile s-a lucrat intens la 
partea de infrastructură, s-a turnat asfalt pe căile de acces, partea de infrastructură fiind realizată 

aproape în proporţie de 60-70%. Sigur, partea de achiziţii echipamente e O procedură care nu 
necesită foarte mult timp, şi v-a duce într-un timp extrem de scurt la ridicarea procentului de 
realizare a acestui proiect. 

În ceea ce priveşte strada primăverii, am mai spus-o şi într-o şedinţă anterioară, ştiţi 
foarte bine că între luna octombrie şi luna martie nu se poate lucra în domeniul asfaltărilor, vă 

poate confirma orice asfaltator, orice staţie de asfalt nu poate porni în această perioadă, din cauza 
temperaturilor. Deci vorbim, din cadrul unui an, de aproximativ 6 luni în care se poate lucra 
efectiv la zona de asfaltări. Ţinând cont că a fost O arteră de circulaţie extrem de aglomerată, cu 
reţele de termoficare, cu transport public local, cu reţele de apă şi canalizare. Doar înlocuirea de 
zeci de guri de canal care au însemnat lucrări suplimentare, toate acestea au dus la aceste 
întârzieri. 

Sigur că, iniţial, şi din partea constructorilor au fost unele probleme, care s-au remediat 
pe parcurs, am solicitat, prin numeroase adrese, să schimbe modul de abordare, cum gestionează 

un şantier public, pentru că nu vorbim de un şantier aflat în construcţie la marginea oraşului, ci 
de O arteră intens circulată. 
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Am văzut şi din partea constructorilor o altă abordare în ultima perioadă, un alt mod de 
organizare a şantierului, şi am solicitat şi colegilor ca atunci când aceste lucruri nu se întâmplă, 

să acţionăm prin amenzi sau prin a face sesizări către cei care sunt în măsură, cum ar fi Poliţia 

Rutieră, în cazul unor nesemnalizări corespunzătoare a acestor lucrări. 

Din ultimele discuţii, în aproximativ o lună jumătate ar trebui ca lucrările să fie finalizate, 
deci înainte de termenul estimat iniţial, mă bucur că, în sfârşit, şi constructorul a înţeles că e 
nevoie să urgenteze această lucrare. Din păcate, pârghiile administrative şi legale nu permit 
autorităţii executive de a interveni pe parcursul derulării unui asemenea contract, cu alte tipuri de 
măsuri decăt cele pe care vi le-am prezentat. 

Domnul Ghiorghiţă a plecat deja, probabil va primi răspunsul în scris, la fel ca şi ceilalţi 

colegi care au ridicat probleme punctuale. 

Domnul consilier Stelian Pleşca - legat de intervenţia domnului Brumă şi de răspunsul 

domnului Primar, în Centrul Vechi putem discuta de trei paliere: proprietate personală, din câte 
ştiu, 7 spaţii sunt ale Primăriei, restul sunt în administrarea Locativei. 

La Locativa sunt în comisia de licitaţie: toate spaţiile se scot la licitaţie, asta este 
legislaţia. Dacă nu se înscrie nimeni, cum să băgăm oameni în acele spaţii? Din acest punct de 
vedere, un răspuns corect era că situaţia economică în România e un pic mai greoaie în acest 
moment, sau, ca să nu generalizăm, în Botoşani, şi din acest motiv nu se ocupă spaţiile în Centrul 
Vechi. Acesta consider că ar fi fost un răspuns corect, ca să nu punem Locativa într-o situaţie, 

toate spaţiile se scot la licitaţie. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - din ce am înţeles, intervenţia domnului 
Brumă avea alt subiect, şi anume modul de întreţinere a acestor spaţii, şi al doilea aspect, modul 
în care reuşim să închiriem sau nu aceste spaţii, deci este vorba de gestiunea şi întreţinerea lor. 

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate pe bază de semnături. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
"Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani" domnului Profesor Universitar Doctor Leon 
Dănăilă - este avizat favorabil de comisiile de specialitate DT. 4 şi DT. S. 

Domnul consilier Marius Buliga - m-am uitat un pic pe raportul de specialitate, mi se 
pare simplu, se puteau scrie mult mai multe despre domnul profesor neurochirurg. Ce vreau să 

remarc aici: parcă e discrepanţa prea mare între ceea ce am votat cu două săptămâni în urmă, 

băieţii aceia care au fost făcuţi cetăţeni de onoare, deşi au câştigat doar 12 meciuri din 34 
disputate, şi s-au calificat în Europa League la masa verde. Mi se pare discrepanţa prea mare, eu 
voi vota, susţin acest proiect. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - dacă tot aţi spus de paliere, 
eu îmi permit să fac o observaţie: acela este un palier sportiv, acesta este unul medical, sunt 
domenii ale societăţii total diferite. Am putea să acordăm titlul de cetăţean de onoare şi unui 
tăietor de lemne sau unui măturător, de ce nu? Dacă face slubă la mare artă şi ajunge la 
perfecţiune în meseria lui. 
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Doamnul consilier Marius Buliga - da, domnule preşedinte, ce voiam eu să remarc: 
dacă ne uităm pe lista cetăţenilor de onoareai municipiului Botoşani, singurii sportivi care sunt 
puşi acolo sunt campioanele olimpice şi mondiale, Elisabeta Lipa şi încă două fete cărora nu le 
reţin numele, care în 2000 au câştigat şi olimpiada, şi campionatele mondiale. Este o diferenţă 

între ele şi între nişte băieţi care joacă fotbal foarte bine şi îi felicit pentru asta, dar una e să joci 
fotbal bine, şi alta e să fii făcut cetăţean de onoare. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - aveţi perfectă dreptate. Tot 
ce vă rugăm noi, ca şi consilieri locali, este să veniţi cu un regulament şi un statut al municipiului 
privind acordarea titlului de cetăţean de onoare, în timpul pe care îl aveţi acum în mandatul 
acesta, puteţi lăsa în urma dumneavoastrăo trecere însemnată prin administraţia locală. 

Domnul consilier Paul Onişa - aş vrea să fac o precizare la ce spunea colegul meu, 
domnul Buliga: atunci când au luat sportivele olimpice titlul, erau la alte cluburi, nu în Botoşani, 

reprezentau Clubul Dinamo, Steaua. De data aceasta, ne aflăm în faţa unei formaţiuni sportive 
sau a unui club local, botoşănean, şi poate că meritau să primească această distincţie. 

Eu vreau să semnalez altceva, de fapt: şi în cazul sportivilor de la FC Botoşani, şi în cazul 
de astăzi, şi au mai fost şi câteva în anii trecuţi, noi suntem onoraţi să acordăm acest titlu şi este o 
mândrie pentru noi, consilierii, să putem să identificăm astfel de personalităţi cărora să le 
acordăm titlu de cetăţean de onoare, dar rugămintea mea ar fi să punem în regulament ca aceste 
personae să fie prezente în sală atunci când acordăm acest titlu. Am observat la fotbalişti, chiar 
cum critica şi domnul Buliga, poate, ca o nuanţă, nu au binevoit să vină în sală, să îi vedem la 
faţă, să ascultăm un punct de vedere al lor, să îi vadă presa, să îi mediatizeze, pentru că ar trebui 
să fie un gest reciproc de apreciere, şi de o parte, şi de cealaltă. Prezenţa în sală mi se pare că ar 
trebui să fie obligatorie în astfel de situaţii. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - domnul Secretar întreabă ce 
se întămplă dacă nu se aprobă respectiva acordare a titlului şi ne facem de ruşine faţă de 
persoana respectivă? 

Domnul Primar Ovidiu lulian Portariuc - voiam să îl asigur pe domnul consilier că 

asta este procedura, tocmai din acest motiv, pentru că, ştiţi bine, am mai avut situaţii când a fost 
la limită, era prezentă aici persoana care urma să primească titlul, stătea cu emoţii dacă se acordă 

sau nu, punându-i într-o situaţie destul de jenantă. 

În şedinţa de consiliu va fi aprobat acest titlu, urmând ca, ulterior, să aibă loc festivitatea, 
cum va avea loc şi cu FC Botoşani, la fel, va fi invitat şi domnul profesor, pe 1 iulie vom avea o 
festivitate de premiere a domniei sale, unde veţi fi şi dumneavoastră invitaţi, într-o altfel de 
atmosferă, mult mai festivă, în care putem aprofunda şi mai mult acest subiect, şi poate atunci 
vom satisface şi cerinţa domnului viceprimar Buliga, aducând mai multe argumente şi 

prezentând mai în detaliu activitatea domnului profesor, care, într-adevăr, nu se poate concentra 
pe o pagină, poate ar trebui scrisă o carte, dar nu e locul şi nici momentul ca într-o şedinţă de 
consiliu local să prezentăm activitatea, aici este o activitate succintă, în linii mari, făcută de către 

colegi, pe care îi apreciez că într-un timp atât de scurt, în câteva zile, au reuşit să sintetizeze, din 
întreaga activitate a domniei sale, câteva rânduri, cele mai importante. 
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
al municipiului pentru anul 2015 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr, 1, nr, 4 şi 

nr.5. 
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună solicită domnului Sănduc lămuriri 

referitoare la punctul 4.1. - 12.000 lei buget suplimentar pentru transport local elevi la Şcoala 

Grigore Antipa Botoşani, care se află în centrul oraşului. Şcoala Grigore Antipa este Şcoala nr. 6 
de pe strada Bucovina şi nu înţelege de ce trebuie suma de 12.0001ei pentru transportul elevilor. 

Domnul director economic Valerian Sănduc răspunde că atunci când s-a procedat la 
decontarea abonamentelor direct de către unităţile şcolare, s-a încercat o ordine mai bună, 

respectiv, reprezentanţii unităţilor şcolare să urmărească copiii care au nevoie de transport local, 
in aşa fel încât banii publici să fie cheltuiţi mai bine. 

Estimarea care s-a făcut de către reprezentanţii Şcolii nr. 6 din Bucovina nu a fost 
corespunzătoare şi drept urmare pentru cele două mijloace de transport in comun, respectiv 
tramvai şi microbuze, banii nu ajung pentru aceste două şcoli - este vorba despre Scoala nr. 6 şi 

despre Grup Şcolar Industrial Elie Radu. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - cer lămuriri strict despre Şcoala 

Gimnazială Nr. 6, fără Grupul Şcolar Industrial Elie Radu. Acest fapt se numeşte management 
defectuos, poate doamna inspector şcolar general va lua anumite măsuri dacă nu s-au făcut 

estimări corecte. Suma mi se pare mare. 

Domnul director economic Valerian Sănduc menţionează faptul că elevii, pentru a ajunge 
la Şcoala nr. 6, pot utiliza atât microbuzele cât şi tramvaiele. Suma este estimată de dumnealor şi 

nu au nici un interes să imobilizeze aceşti bani. 

Domnul Primar Oviudiu Iulian Portariuc spune că scopul acestei rectificări bugetare, 
pe lângă sumele alocate la unităţile şcolare pe partea de funcţionare, a fost în principal punctele 1 
şi 2 de la lista de investiţii şi anume întocmirea acestor situaţii cadastrale şi dezmembrări pentru 
cele două săli de sport care urmează să se construiască, şi anume pentru Liceul Economic şi 

Liceul de Arte. 
Cred că este un pas destul de important pentru două licee care au mii de elevi, in sfârşit, 

să poată beneficia de săli de sport. CNI a cerut urgentarea acestor proceduri, prinzând, pe lângă 

cele 3 aprobate iniţial - la Liceul Mihai Eminescu, Liceul Nicolae Iorga şi Liceul cu Program 
Sportiv şi suplimentarea construcţiei acestor două noi săli de sport la Liceul Economic şi la 
Liceul de Arte. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - se apropie perioada vacanţei 

şi vor apărea pe rectificări o sumedenie de "mici" sume, pentru diverse reparaţii, cum ar fi acum 
toaleta de la grădiniţa de la Protopopiat - realizează după mulţi ani de funcţionare că nu au 
toalete pentru copii. I se pare de domeniul suprarealismului ca grădiniţa să fie autorizată să 

funcţioneze iar după 7-8 ani de funcţionare să spună că grupurile sanitare nu sunt actualizate şi 

necesită schimbări. 
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De asemenea, mai sunt frigidere, maşini de spălat, 23.000 lei pentru Liceul Elie Radu 
care mai are puţini elevi, dar s-a investit acolo o sumă mare de bani. Nu mai sunt motive pentru 
investiţii fiindcă în curând probabil nu va mai fi nici un elev acolo. Domnul consilier este în 
Consiliul de Administraţie al Şcolii nr, 2, care deserveşte şi Şcoala nr. 3 şi Grădinîţa nr. 8 şi 

Gradiniţa nr. 1. Şcoala nr. 3 are sub numărul normal de elevi, se alocă sume mari de bani acolo, 
acum se fac reparaţii la Şcoala nr. 2, la Şcoala nr. 3. 

Trebuie hotărât care unităţi şcolare vor rămâne şi care nu. Nu este simplu dar este o 
povară pe bugetul local şi vorbim despre partea de funcţionare şi nu pe cea de dezvoltare, care 
este sub limitâ.nu sunt bani pentru partea de dezvoltare fiindcă se alocă pentru toalete care nu se 
mai terrnînă, frigidere, reparaţii care nu se mai termină. 

Este sigur că prin lunile iulie-august se vor aloca fonduri pentru camere de supraveghere, 
senzori, termopane, calculatoare, care mereu trebuie schimbate iar pentru partea de dezvoltare nu 
se alocă nîmic. În plus, mai sunt şi festivalurile şi tot felul de sindrofii şi serbări. 

Doamna consilier Mihaela Huncă - se pare că nu s-a înţeles încă rolul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean şi care este rolul Consiliului Local în asigurarea bunelor condiţii de desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ în şcolile din comunităţi. Debuna adrnînîstrare şi de asigurarea 
condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ răspunde Consiliul Local şi reprezentanţii 

acestuia trebuie să se îngrijiească de asigurarea condiţiilor. În fond, sunt copiii noştri. 
Dacă sunt necesare anurnîte reparaţii şi igienîzări - sunt într-adevăr reparaţii şi igîenîzări 

în fiecare vacanţă de vară - este normal ca toţi copiii să fie în siguranţă şi să aibă aceste condiţii 

asigurate. Trebuie înţeles acest lucru. 
De altfel, solicitările se fac de către conducerîle unităţilor de învăţământ, Consiliile de 

Adminîstraţie şi rolul consilierîlor locali în Consiliile de Administraţie ale şcolilor este acela de a 
susţine propunerile şi de a asigura condiţiile. Nu este un atribut al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean şi Inspectoratului Şcolar Judeţean nu se îngrijeşte de a da autorizaţie sanîtară de 
funcţionare sau nu. Trebuie înţeles, aşa cum alte comunităţi din judeţ au înţeles, că trebuie să se 
asigure condiţii normale pentru procesul de învăţământ. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - când vine vorba despre asigurarea 
condîţiilor minîme de igienă care până la urmă reprezintâ o situaţie de siguranţă de sănătate 

publică ~ este vorba în primul rând de sănătatea copiilor - ce ar însemna să nu se aprobe achiziţia 

unui frigîder care păstrează alimentele în condiţii bune la o grădinîţă de copii sau achiziţia de 
maşinî de spălat pentru tot ceea ce înseamnă igîenizare. 

A nu se mai vorbi despre partea de grupuri sanîtare. Se intră pe o zonă sensibilă care ţine 

de sănătatea publică. Nu existâ loc de discuţii sau de negocieri. Sunt lucruri obligatorii. Sumele 
adunate nu depăşesc 100.000 RON total investiţii. La partea de dezvoltare este nevoie de 100 de 
rnîliarde. Nu se discutâ de sume care pot fi compensate. De ce nu sunt bani la dezvoltare? 

Nu se mai aduce aminte de corecţiile de 180 de rnîliarde şi încă 18 miliarde primite în 
urmă cu două săptămâni. Acolo este problema, din aceastâ cauză nu sunt fonduri pe partea de 
dezvoltare. Nu se vor rezolva probleme prin tâierea sumei de 100.000 RON de la pregătirea 

şcolilor şi a grădiniţelor pe timp de vară, tot ceea ce înseamnă grupuri sanîtare, bucătârii ş.a.m.d. 

Nu se va rezolva mai nimc la partea de dezvoltare, pe când la funcţionarea acestor unîtâţi şcolare 

se va asigura tot ce înseamnă siguranţa copiilor. 

13
 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 24 iunie 2015 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - la Protopopiat, grupurile 
sanitare sunt pentru adulţi şi nu pentru copii iar după 8 ani de funcţionare s-a constatat că nu sunt 
omologate, Şi dacă tot se vorbeşte despre dotări şi utilaje, s-ar putea face un necesar la toate 
unităţile din subordine şi o achiziţie unitară pentru a se obţine anumite discounturi şi să se 
meargă pe acelaşi caiet de sarcini pentru a fi peste tot la fel. Dacă sunt necesare 20 de frigidere se 
poate negocia pachetul. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - Şcoala Of. 12 cere pentru Grădiniţa Of. 15 
mutarea centralei termice întrucât aceasta nu funcţionează conform normelor din anul 1999, 
chestiune constatată de către LS.U. Atunci când a fost instalată acea centrală, cei care au făcut 

proiectul şi execuţia, cum au amplasat-o? Fără avizul LS.U.? Abia acum s-a constatat? 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei doreşte să explice pe scurt o altă speţă pe care a 
avut-o la o şcoală unde există o centrală pe gaze iar între timp s-au branşat la SC Termica SA. 
Acolo sunt necesare investiţii pentru că cei de la LS.U. au cerut să blindeze ţevile la intrarea în 
curtea şcolii tocmai pentru a nu exista un pericol. Nu cunosc situaţia expresă la care se referă 

domnul consilier Corneliu Daniel Furtună, dar poate fi o speţă asemănătoare unde sunt necesare 
lucrări pentru a pune în siguranţă toată lucrarea, chiar dacă este dezafectată, pentru că mai există 

gaze sub presiune până la centrala termică. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - înţeleg perfect, însă citesc ceea ce se 
explică în raportul de specialitate. Raporturile ar trebui făcute mai bine. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru şi 4 
abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Gheorghe 
Gabriel Murariu şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 84/2014 privind aprobarea unor facilităţi pensionarilor cu domiciliul În 
municipiul Botoşani pentru transportul local comun cu tramvaie şi autobuze - este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate Of. 1, Of. 4 şi Of. 5. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - voi susţine acest proiect de hotărâre cu 
suportarea costului la valoarea de 35 de lei. 

În anul 2012 se mergea pe o subvenţie către Eltrans la nivelul de 22 de miliarde. În anul 
curent, 2015, subvenţia se ridică la 33 de miliarde. Nu toată suma merge spre Eltrans, ci şi pe 
microbuze. S-a făcut o majorare de salarizare de la 4000 lei la 6000 lei pentru cei cu mandat, 
pentru executiv în condiţiile în care salariaţii, cel puţin două treimi, câştigă minimul pe economie 
iar discrepanţa este prea mare. Se cer subvenţii din ce în ce mai mari şi nu se vede un randament 
pe calitate al managementului. 

Propune privind speţa pensionarilor - de a se forma o echipă din salariaţi, cine doreşte să 

câştige un ban cinstit - să bată din uşă în uşă la pensionari. Trebuie făcut ceva. În decembrie anul 
trebut erau aproximativ 11.000 de abonaţi. Acum sunt 8000. Previziunea din decembrie 2015 
este mai mare. Înţelege şi situaţia de la Eltrans, şi anume că în ultimele 3 luni este pe minus, 
înţelege că în luna decembrie ar trebui reînnoită linia de credit, şi nu ştie dacă se va mai putea 
face în condiţiile date. Trebuie făcut ceva. 
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Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - doresc să trag un semnal de alarmă în ceea ce 
priveşte managementul defectuos de la Eltrans. Voi vota acest proiect de hotărâre dar 
modalitatea în care a fost solicitată suma nu a fost cea mai bună variantă, ţinând cont şi de 
măririle salariale care au fost făcute acolo. Citez ceea este scris în raportul de specialitate: "în 
condiţiile neabsorbirii sumelor previzionate în buget, riscul unui derapaj sever al societăţii este 
eminent." 

Consider ironică folosirea acestui termen - "derapaj" iar suma la care se referă 

reprezentanţii Eltrans este acordată beneficiarilor şi este distribuită în funcţie de solicitări pentru 
cele două companii. 

Cred că este incorect ca Eltrans să se raporteze la nivelul subvenţiei aprobate în buget ca 
şi cum ar fi banii care li se cuvin dumnealor, dincolo de fundamentarea pe care domnul consilier 
o consideră corectă, dar aş trage un semnal de alarmă cu ceea ce se întâmplă acolo şi cu respectul 
care se acordă în primul rând celor care muncesc în condiţii grele şi mai puţin celor care stau în 
birouri. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - am de făcut o intervenţie, şi, 

totodată, un amendament. 
Dîn informaţiile pe care le deţin referitoare la numărul de pensionari din Botoşani 

undeva la 20.000, sunt doar 8000 de pensionari care au abonamente. Unii poate nu au nevoie, dar 
o creştere de la 25 de lei la 35 de lei este enorm de mare, iar în acest sens achiesez la ideea 
colegilor care au vorbit anterior - şi anume managementul defectuos şi propun totuşi ca acest salt 
să fie făcut doar până la 30 de lei, iar echipa managerială să încerce să atragă alţi pensionari spre 
aceste abonamente pentru a primi subvenţia. 

Este un salt imens de la 25 de lei la 35 de lei. Societatea trebuie să îşi dea interesul pentru 
o colectare mai bună, să instaleze o cameră video pentru a observa vatmanii şi încasatorii, să nu 
se mai ofere invitaţii, sunt unii care iau gratuităţi de la Eltrans. Nu înţeleg acest lucru, atât timp 
cât societatea merge în pierdere. 

Dacă era o instituţie publică, se înţelegea că prin aceste gratuităţi făcea acţiuni de PR şi 

marketing, pentru imagine, mai ales dacă era o instituţie de cultură, dar fiind o societate 
comercială de transport public, propune ca majorarea să fie doar până la 30 de lei. 

Domnul consilier Paul Onişa - sesizez un lucru, care, după părerea mea, este mult mai 
grav. Pensionarii şi copiii circulă gratuit dar nu există un raport de evaluare a siguranţei şi 

securităţii transportului cu tramvaie în Botoşani. 

Este singura cale de rulare din lume care a fost sudată şi nu mai există rosturi de dilatare, 
motiv pentru care tensiunea din şine produce fisuri şi rupturi a şinelor. 

Doresc ca urgenţă primă să fie acest raport de evaluare a siguranţei şi securităţii 

transportului cu tramvaie deoarece pericolul este iminent. Sunt zone mari în care şina se 
scufundă cu 20 cm sub roţile vagoanelor care sunt foarte vechi. În orice moment se poate 
întâmpla un accident cu consecinţe foarte grave. Ţin neapărat să subliniez acest aspect pentru că 

nu se mai poate continua în forma actuală. 

Domnul director Eltrans, Paul Şmit - această mărire este neapărat necesară având în 
vedere Hotărârea de Guvern nr, 1900/2014 care obligă la mărirea salariului minim pe economie. 

15
 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 24 iunie 2015 

Jumătate din salariaţi au salariul minim pe economie iar dacă nu se aprobă această mărire a 
subvenţiei la 35 de lei, va exista o problemă la transportul local. 

Să se ţină cont că şinele au o vechime de 25 de ani şi nu s-a intervenit decât punctual. 
Defecţiunile există şi vor mai apărea, iar tramvaiele au peste 40 de ani. Sunt anumite cheltuieli 
care trebuie suportate iar dacă subvenţia nu se ridică la 35 de lei, Eltrans va avea probleme. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Corneliu 
Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Mihai Cristinel Brumă 

şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
alineatului 3 al art. 5 din Regulamentul privind organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul 
Botoşani, activitatea de blocare. ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor 
staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din Municipiul Botoşani şi regimul 
parcări/ar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70 12011 - este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună menţionează că în motivare se face referire 
la autovehicule ciudate, spre exemplu, autovehiculele aparţinând SRI-ului. din cunoştinţele 

dumnealui, înmatriculate şi vizibile sunt doar câteva maşini. Celelalte probabil îşi schimbă 

numerele în fiecare zi. De unde se va şti care este maşina SRI-ului şi care nu? 
Poate se va face o listă. Mai sunt prevăzute anumite facilităţi pentru maşinile unităţilor de 

cultură şi de învăţământ. Contabilul unui liceu poate merge la bancă şi pe jos sau poate lăsa 

maşina într-o parcare publică. Se specifică unităţi de învăţământ şi culturp, nu se face referire la 
Inspectoratul Şcolar sau la Direcţia de Cultură. Trebuie reglementat. Altfel, se discută despre 
microbuzele şcolare, dar pe o perioadă limitată, să nu vină microbuzul şcolar de la Santa Mare şi 

este parcat în faţa Prefecturii pentru că are drept de trecere. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - consider că această iniţiativă este binevenită. 

Are câteva observaţii. La propunerea de modificare al.3 art.5 - în forma propusă se începe cu "al. 
I şi al. 2 nu se aplică ... ". Amintesc că al. I şi al. 2 se referă la restricţii de circulaţie pe anumite 
zone şi tronsoane iar al. 2 la străzile cu sens unic. 

Sunt de acord cu includerea pe excepţii privind dispoziţiile al. I şi al. 2 care nu se aplică 

Serviciului de Ambulanţă, Poliţie, Jandarmerie, ş.a.rn.d., dar, ceea ce înseamnă prestatorii 
serviciilor comunitare, doar dispoziţiile al. I să nu se aplice societăţilor prestatoare. Ele pot 
respecta un indicator de sens unic şi pot ocoli pentru a intra pe sensul regulamentar. 

Aşadar, dispoziţiile alin. I să nu se aplice instituţiilor enunţate, până la prestatorii de 
servicii comunitare. Ar trebui deschis un al. 4 - doar dispoziţia al. I nu se aplică vehiculelor 
prestatorilor de servicii comunitare. 

Completeaz şi la prestatorii de servicii publice comunitare, pe lângă Modem Calor, 
Eltrans şi Urban Serv, să se introducă şi Locativa şi DSPSA şi NovaApaServ. Ar trebui 
completat articolul cu eliminarea restricţiilor pentru aceşti prestatori doar la intervenţii pe avarii. 

În ceea ce priveşte instituţiile de cultură şi învăţământ, introduse şi ele în acest articol, 
domnul consilier s-ar folori de art. 3 din Regulamentul din HCL nr, 70, să se treacă, ca şi 

obiectiv, facilitarea accesului la obiectivele de interes public şi turistic. Locul lor nu se află la 
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art.3 ci ar modifica art. 6 alin. I - "circulaţia vehiculelor destinate transportului de persoane, cu 
excepţia serviciului de transport public local de călători (rnaxi-taxi)" de completat cu "servicii de 
transport persoane prin servicii ocazionale în scop turistic şi a vehiculelor destinate transportului 
şcolar". Scopul turistic se orbervă uşor prin documente, există acel document de control naţional. 

La art. 9 alin. I apare ca restricţie de circulaţie transportul ocazional. Propun să se scoată 

această restricţie, pentru a da voie turiştilor să aibă acces în zona centrală. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - s-a plecat de la o solicitare a unei doamne 
primar pentru a acorda o facilitate de neplată a liberei treceri pentru microbuzele şcolare. Sunt 
două în judeţ care au peste 3,5 tone. S-a ajuns să se acorde gratuităţi pentru NovaApa Serv şi să 

se numere maşinile de la SRI. 
Proiectele nu se fac pe genunchi în şedinţele de Consiliu Local în care un stimat coleg 

dictează domnului secretar iar consilierii apasă butoanele cu "da" sau "nu". Există comisiile de 
specialitate care dezbat proiectele, există dezbatere publică. Ar trebui să nu ne agăţăm de 
modificarea HCL 70 şi să se facă tot felul de modificări. 

Propun ca proiectul să se voteze în formă iniţială pentru că se intră peste câteva 
modificări care s-ar putea să nu fie făcute în forma cea mai corectă, urmând ca ulterior, Într-o 
dezbatere pe HCL 70, pentru că va fi şi o dezbatere publică atât timp cât vor fi discutate 
chestiuni cum ar fi ridicarea maşinilor abandonate care staţionează neregulamentar, să se aducă 

toate modificările în formă scrisă pe care domnii consilieri să le poată urmări şi analiza din tintp. 
Modificările propuse, chiar dacă sunt pertinente şi tehnice, au şi influenţă asupra 

bugetului local care a fost proiectat sub o anumită formă, prin încasarea taxei de liberă trecere. 
Intenţia a fost să se acorde o facilitate pentru două microbuze care nu puteau ajunge la 

muzeu sau la Prefectură dacă este o manifestare, nu să se facă modificări greu de urmărit în 
forma în care le-a dictat stimatul coleg consilier. 

Domnul consilier Ady Petruşcă - domnii consilieri au omis exact pe cine trebuie să fie 
inclus la al. 3. Nova Apa Serv lucrează pe sens interzis sau în sens giratoriu. Până se discută 

HCL trece timpul. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - consider că nu este locul la art. 5 pentru 
modificarea referitoare la cele două microbuze şcolare. Ce anume se inţelege dacă se introduce 
această modificare la art. 5? Li se dă dreptul să treacă pe interzis sau în sens unic? Să intre în 
Parcul Mihai Eminescu sau pe Pietonalul Transilvaniei? Susţine că locul acestei modificări ar fi 
în art. 6, unde se completează, la excepţii, atât autocarele turistice cât şi microbuzele transport 
şcolar. 

Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire 
la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015 pentru patru persoane fizice ce au în întreţinere un 
copil cu handicap grav pentru care este pus în aplicare un program de recuperare - este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate DT. 1, DT. 4 şi DT. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus 
la vot, acesta este cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani 
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prin concesiune nr. I 9092/01.08.2007 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, 
nr.3 şi nr. 5. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - am remarcat şirul de adrese 
făcute între municipiul Botoşani şi Urban Serv, in care se trimite pe 26.03 o adresă prin care se 
solicită modificare careului pe 16.04 de către municipiul Botoşani. Când, cum? De ce nu s-a adus 
în Consiliul Local modificarea acestui careu, pentru că presupunea modificarea contractului de 
concesrune. 

Între timp s-a dat un cadrul legislativ şi ne permite să dăm prelungirea aceasta, noi o 
înţelegem perfect, pentru că este o societate a Consiliului Local, dar profit de faptul că este şi 

domnul Drelciuc aici, care de obicei nu este, sau nu are o regulă din a veni la noi. Spune că va 
cumpăra o multi funcţională pentru carosabil, multifuncţională pentru trotuare şi automăturătoare 

şi autogunoieră. 

Şi acum câţiva ani aţi fost în Consiliul Local, când aţi luat contractul acesta de 
concesiune, nu dumneavoastră, reprezentanţii acestei societăţi, aţi promis marea cu sarea, ştiu că 

era hilară o măturătoare după colţ, sau ceva la 90 de grade. În fine, lucrurile nu prea se văd, şi 
utilajele acelea excepţionale. 

Rugămintea mea, personal, ca şi consilier local, ar fi să nu luaţi nişte hârburi de mâna a 
doua aici, dacă tot veniţi cu un plan, şi să fie ceva, într-adevăr, elegant, şi durabil. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru, I vot 
împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi I abţinere (domnul consilier Stelian Pleşca). 

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 37 
/2015 privind aprobarea asocierii între Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi 

Societatea Comercială "FILIPAP VIO IMPEX" S.RL. în vederea înfiinţării Societăţii 

Comerciale "SOCIAL CLEAN IMOBIL" S.R.L. Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 
voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Paul Onişa). 

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
38/2015 privind aprobarea asocierii între Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani 

şi Societatea Comercială " FILIPAP VIO IMPEX" S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii 

Comerciale "SOCIAL GREEN SERVICES" S.R.L. Botoşani - este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 
voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Paul Onişa). 

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Teatrului pentru copii şi tineret "Vasilache" - este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL 
nr. 185/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri 
supleanţi în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei publice 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr, 4 şi nr. 5. 
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Domnul consilier Radu Lebădă propune pe doamna Lidia Bucşinescu, fiind economist, 
dacă nu are nimic împotrivă. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului consilier Lebădă, acesta 
este aprobat cu 17 voturi pentru şi I abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
501/2007 în ceea ce priveşte majorarea cuantumului sprijinului viager acordat persoanelor din 
municipiul Botoşani care au împlinit vârsta de 85 de ani - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
cu II voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier 
Corneliu Daniel Furtună) şi 5 abţineri (doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Radu 
Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Plaşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
117/2007 în ceea ce priveşte majorarea cuantumului sumei alocate pentru sărbătorireafiecărei 

familii botoşănene care împlineşte 50 de ani de căsătorie neîntreruptă (Nunta de Aur), precum şi 

alocarea sumei de 1000 lei fiecărei familii botoşănene care împlineşte 60 de ani de căsătorie 

neîntreruptă (Nunta de Diamant) - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi 

nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este este respins cu 10 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel 
Furtună) şi 6 abţin eri (doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, 
Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Domnul Secretar Ioan Apostu - a picat, acest proiect era de buget. 

Domnul preşedintede şedinţă Eugen Cristian Ţureanu - dar şi celălalt era de buget. 

Domnul Secretar Ioan Apostu -la proiectul anterior s-a aprobat un nivel al bonificaţiei, 

iar în acest proiect se reglementează alocarea unor sume. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - nu ar trebui să ne precizaţi 

aceste lucruri anterior votului? Nu suntem toţi experţi în administraţie şi legislaţie. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - aici spune că se aprobă alocarea, acolo spune că se 
stabileşte nivelul, nu se alocă nimic. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - proiectul a fost respins. Nu 
am hotărât eu, aşa a hotărât domnul secretar. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - eu vă spun care este cvorumul. Cvorumul de adoptare 
pentru proiectul nr. 14 este 12, iar pentru proiectul nr. 13 este majoritatea consilierilor prezenţi la 
şedinţă. 
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Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului 
nr. 3 din str. Bucovina nr. 46V, compus din una cameră, numitei Lascarache Paula - este avizat 
favorabil de comisia de specialitate nr. 4 şi nefavorabil în totalitate de comisia de specialitate nr. 
5. 

Domnul consilier Marius Buliga - cunosc cazul domnişoarei Lascarache şi am să mă 

abţin sau voi vota împotrivă pentru că domnişoara Lascarache a primit repartiţie. Ea a fost 
evacuată din Centrul Vechi, a primit o garsonieră în schimb, nu a acceptat-o în momentul acela, 
cu gândul că va primi ceva mai bun. 

Acum avem o garsonieră liberă undeva Ia ANL Bucovina, dar sunt câteva sute de oameni 
care aşteaptă de prin 2007-2008 Ia rând o locuinţă ANL. Cred că s-ar putea da unei persoane care 
e următoarea pe listă şi nu a prins în 201 1, Ia ultimele repartiţii, sau în 2012, şi s-ar putea da 
persoanei care este pe listă şi domnişoara Lascarache ar putea să mai aştepte, să găsească undeva 
ceva mai bun, dacă a refuzat în 2012 locuinţa respectivă. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - nu voi fi nici eu de acord cu acest proiect de 
hotărre, pentru un punct de vedere legal. Eu ştiu că trebuie respectată o listă a priorităţilor, şi 

nicidecum dată aleatoriu, pe baza unui fapt, că această domnişoară Lascarache Paula, nu a 
revenit în locuinţa din Centrul Vechi, de unde a plecat pentru perioada lucrărilor de reabilitare. 
Acum, că nu a ajuns acolo, nu a mai avut loc la întoarcere, cine a încurcat treburile, dar este o 
listă de priorităţi care trebuie respectată, eu nu îmi pot da votul pentru aşa ceva. 

Domnul Iulian Ciubotaru, şef serviciu Centrul Informaţii Cetăţeni - domnişoara 

LAsarache Paula face parte din foştii chiriaşi care au fost evacuaţi din Centrul Vechi, doar două 

familii din cele din Centrul Vechi nu au mai primit locuinţă, deci Ia ora actuală nu au un spaţiu în 
compensare cu ce au lăsat în Centrul Vechi. 

Este vorba de dumneaei, care a primit un spaţiu, dar, din cauza faptului că unde a primit 
nu putea convieţui cu o altă familie, mai numeroasă, spaţiu acordat, din str. Săvenilor nr. 10, 
fusese o locuinţă cu trei camere, iar după reabilitare s-a transformat Într-un apartament cu două 

camere şi o garsonieră. Vă daţi seama, din trei camere s-a făcut un apartament cu două camere şi 

o garsonieră şi un acces. Din acest motiv nu a putut convieţui şi nu a primit acolo, aşteptând un 
alt spaţiu. 

A mai fost o familie, care, într-adevăr, a primit un apartament cu două camere în Cişmea, 

dar nu a vrut să meargă Ia Cişmea, pentru că este prea departe. 
A fost propusă acum doar în ideea că a fost chiriaşa noastră, a cedat spaţiul pentru 

reabilitare, a înţeles nevoia noastră de a reabilita acele spaţii, ca să nu blocheze, pentru că ar fi 
fost nevoie atunci de evacuare, să o scoatem, pentru că avea contract, am aşteptat, şi acum s-a 
făcut o propunere, nu am niciun partie pris cu acestă persoană, aşa este corect. 

Toată lumea care are un contect şi înţelege o nevoie a proprietarului, să plece de acolo, 
cred că până la urmă trebuie să primească ceva în schimb. Asta a fost propunerea, nu este 
aleatorie, nu este prietenă cu nimeni, este o persoană, într-adevăr, singură, are studii superioare, 
masterat în psihologie. Spaţiul pe care l-a predat în Centrul Vechi era mai mare decât ceea ce 
primeşte acum, şi era ca o măsură reparatorie. În rest, Consiliul Local este suveran, decide. 

Domnul consilier Marius Buliga- vreau să specific faptul că doamna Lascarache nu mai 
are contract, a avut la momentul repsectiv un contractul cu municipalitatea, în acest moment nu 
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mai are contract, şi, mai mult decât atât, pe lista respectivă, la ANL, sunt medici, profesori, sunt 
oameni care chiar aşteaptă de ani de zile şi nu au unde să locuiască, şi sunt căsătoriţi. 

Ultima locuinţă ANL pe care am dat-o prin Dispoziţie de viceprimar a fost unei familii cu 
trei copii, în ANL Cişmea, acum o lună, iar unul dintre copii avea grad de handicap, femeia a 
venit plângând, era pe listă, la rând. Spunea că plătea 100 de euro chirie pe lună pentru familie 
undeva, şi pentru ea a fost o binecuvântare garsoniera respectivă, pentru că eu îi sugeram 
doamnei să aştepte un apartament cu două camere, având în vedere că avea trei copii, pentru ea a 
fost mană cerească. Şi spuneam că sunt şi alţii care sunt pe listă, din 2007-2008. Cred că şi cazul 
doamnei Lascarache se poate rezolva cu construcţia următoarelor locuinţe, care înţeleg că va 
începe în acest an. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 6 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Cătălin 

Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 7 abţineri (domnii 
consilieri Mihai Cristinel Brumă, Marius Buliga, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe 
Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii gratuite 
a Sălii Polivalente" Elisabeta Lipa" În perioada 25.06. - 25.07.2015, În vederea organizării 

Cantonamentului Lotului Naţional de Speranţe - băieţi la volei - este avizat nefavorabil de 
comisia de specialitate nr. 5 şi comisia nr, 4 nu s-a putut exprima, pentru că numărul de voturi a 
fost par, 2 fiind pentru şi 2 împotrivă. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - cu privire la argumentul nefavorabil, 
Legea 71/2011 pentru modificarea Codului Civil arată că art. 17 din vechea lege, deci din Legea 
nr. 213/1998 se abrogă. La art. 89 din Legea nr. 71/2011 se arată la alin. 5, "art. 12, art. 13 şi 17 
se abrogă", iar în Codul Civil se arată că, la art. 847 "se acordă pe perioadă limitată şi cu titlu 
gratuit instituţiilor de utilitate publică", ori echipa de volei nu e de utilitate publică, e club 
sportiv, e altceva, nu e de utilitate publică, deci cu titlu gratuit nu. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - când spuneţi de Legea Of. 71/2011, vă referiţi la Legea 
de punere în aplicare a Codului Civil, deci abrogă prevederile legii proprietăţii publice cu privire 
la acordarea dreptului de folosinţă gratuită. Dar, în Codul Civil mai avem o dispoziţie privind 
dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor publice. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - "dreptul de folosinţă asupra 
bunurilor proprietate publică se acordă cu titlu gratuit, pe permen limitat, în favoarea insituţiilor 

de utilitate publică", am articolul din lege aici. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - şi Direcţia Judeţeană nu este instituţie de utilitate 
publică? 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţureanu - trebuie să informăm colegii 
că anul acesta la Sala Polivalentă au mai avut loc o serie de manifestări, i-am dat şi domnului 
primar o copie, de exemplu martorii lui lehova, Asociaţia Sportivă lntertenis, competiţii care au 
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adus prestigiu municipiului, Protopopiatul a făcut o acţiune, a plătit 1000 de lei, iar martorii lui 
Iehova, Federaţia Română de Arte Marţial, Clubul Sportiv Real Taekwondo, CLubul Sportiv 
Botoşani, care este instituţie de utilitate publică. Săptămâna trecută a făcut Campionatul de 
haltere, a plătit 2661 lei, aici sunt acte şi nu sunt poveşti. 

Iar deschidem cutia Pndorei cu nişte gratuităţi pe care putem să le facem dintr-o asociere, 
de ce nu se duc la LPS, de ce nu se duc la Gheorghe Asachi, de ce nu se duc În orice altă sală din 
Botoşani să facă un cantonament, cantonament Înseamnă antrenamente. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - oriunde ar merge, avem aceeaşi problemă, are drept de 
folosinţă gratuită sau nu, fiind În proprietate publică? 

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu - eu susţin proiectul, pentru că În 
acest lot naţional sunt foarte mulţi botoşăneni, iar unul dintre antrenori, chiar ÎI cunosc, este 
botoşănean şi, faţă În multe alte locuri În ţară, au preferat Botoşaniul, tocmai vizând şi acest 
lucru, că avem oameni de aici şi că vor obţine o facilitate din partea primăriei. Eu personal susţin 

acest proiect. 

Doamna consilier Elena Lazarec - eu nu fac parte din comisia juridică, dar am 
aproximativ 40 de ani de avocatură şi ştiu să citesc o lege. Atunci când spun că este un concurs 
Între legea generală, care este Codul Civil, şi legea specială, cum era Legea 213, primează legea 
specială. Codul Civil a abrogat cel articol, care arăta altfel decât arată acum În Codul Civil. 

Eu cred că noi, care suntem un organism legislativ, cel puţin eu, nu aş putea vota un 
proiect de lege cae Încalcă dispoziţia din Codul Civil arătată ulterior de colegul meu. Dacă există 

conflicte, atunci răspundem noi, pentru că una este să analizăm situaţia de fapt şi alta să 

ananlizăm o hotărâre care va deveni literă de lege şi care Încalcă prevederile Codului Civil. 

Domnul consilier Paul Onişa - atunci când vorbim de sport, vorbim de sănătate, atunci 
eliminăm contraste de felul celor petrecute zilele trecute, când deschidem parcul de joacă din 
vecinătatea Parcului Mihai Eminescu şi intră copii ca să fumeze cânepă, să se drogheze, să cadă 

ca spicele pe acolo şi intrăm În contrast cu o altă iniţiativă, ca În proiectul de astăzi, unde tinerii 
vor să facă sport, organizăm un cantonament pentru sportivi din Întreaga ţară, a lotului naţional. 

Vor descoperi oraşul, vor consuma În oraşul acesta, vor fi cazaţi aici, trebuie să dăm dovadă că 

am Înţeles ce Înseamnă industria ospitalităţii În municipiul Botoşani şi În judeţul Botoşani, 

trebuie să răspundem unor astfel de iniţiative pentru sport şi sănătate, şi, dacă putem să Îi Iăsm să 

facă sport Într-o sală de sport din municipiul Botoşani, este mândria noastră că au ales Botoşaniul 

şi nu un alt oraş din ţară. 

Cu cât vom dezvolta politici pentru sport, pentru municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, 

cu atât vom avea mai puţin oameni bolnavi şi tineri care fumează şi care se droghează În jurul 
nostru. Acesta este apela1meu. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - domnule Onişa, aveţi perfectă dreptate, 
dar aici nu discutăm ce simţim noi, eu sunt foarte bun amic cu domnul Strujan, dar legea spune 
altceva, dumneavoastră vă permiteţi să spuneţi peste lege? Dacă vă permiteţi din considerente de 
populism, este altă poveste. 
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Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - am luat bani de la biserică şi 

de la alte entităţi, am adus aici o situaţie, v-o dau şi dumneavoastră, meritau şi ceilalţi, de ce nu 
au meritat şi respectivii? E acelaşi lucru. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - voiam să o întreb pe doamna Mihaela Huncă 

dacă lotul naţional despre care vorbim este licenţiat pe Legea Of. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, dumneavoastră poate ştiţi, poate găsim o soluţie legală. Dacă am putea-o încadra pe 
Legea Of. 69/2000, atunci este licenţiată şi poate figura ca şi utilitate publică. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - propun o pauză. 

După încheiera pauzei, ia cuvântul domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - ,,0 

persoană juriciă de drept privat, asociaţie, fundaţie, poate fi recunoscută de Guvernul României 
ca fiind de utilitate publică dacă activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unei 
colectivităţi şi dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de OG Of. 26/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare (funcţionează cel puţin 3 ani, prezintă un raport de 
activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi ulterioare semnificative pentru derularea 
unor programe/proiecte specifice scopului său, însoţite de situaţii financiare anuale şi de bugetul 
de venituri şi cheltuieli pe ultimii trei ani anteriori datei de primire a cererii, privind 
recunoaşterea statului de utilitate publică. Valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei trei 
ani în parte să fie cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial." Aceasta este de utilitate 
publică, hotărâre de guvern. Eu m-aş bucura să fie, să putem da. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - domnule consilier, noi aici vorbim de instituţii diferite
Dumneavoastră îmi vorbiţi de asociaţii şi fundaţii înfiinţate potrivit OG Of. 26/2000, care sunt 
nişte persoane juridice Iară scop patrimonial. În acest proiect de hotărâre avem de-a face cu 
acordarea unui drept de folosinţă unei instituţii publice. Asociaţiile şi fundaţiile reprezintă o 
consacrare la dreptului la libera asociere a persoanelor de drept privat, pe când insituţiile publice 
sunt organisme cu personalitate juridică care aparţin statului român. 

Deci facem distincţie, niciodată nu veţi vedea dumneavoastră Direcţia Judeţeană pentru 
Tineret şi Sport să meargă la Guvern, să ceară acordarea statului de persoană juridică de utilitate 
publică, îi dă cu documentaţia în cap. Nu are cum, ea este de utilitate publică. Orice instituţie 

publică a statului român sau aflată sub autoritatea administraţiei locale este de utilitate publică. 

Nu vorbim de asociaţii şi fundaţii înfiinţate potrivit OG Of. 26/2000, noi vorbim de instituţii 

publice înfiinţate fie de statul român, prin Guvern, fie de statul român, prin autorităţile 

administraţiei publice locale. 
Teatrul, Filarmonica sunt instituţii publice de interes local, care se află sub autoritatea 

consiliului local. Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport este instituţie publică de interes 
naţional care se află sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Dacă vorbim de o asociaţie, acea formă, acea persoană juridică nu se află sub autoritatea 
unei insituţii a statului sau a unei autorităţi locale, ea trebuie numai să se supună legislaţiei 

specifice care îi reglementează activitatea. 
Direcţia petru Tineret şi Sport a fost înfiinţată în baza OG Of. 26/2000 ca să vă duceţi la 

recunoaşterea statutului de utilitate publică? 
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Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - domnule Secretar, aici, în Codul Civil, se 
face referire tocmai la speta în cauză, iar tot În Codul Civil modificat expres, nu altcumva, se 
face referire la instituţii de utilitate publică, nu la insituţiile publice. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - domnule consilier, puteţi să îmi aduceţi un singur 
exemplu de instituţie publică pe care Guvernul a recunoscut-o ca şi insituţie publică de utilitate 
publică? Un singur exemplu aveţi? Biserica Ortodoxă Română nu este instituţie publică. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - Biserica Ortodoxă Română nu este 
instituţie publică este vorba de instituţie de utilitate publică, ceea e cu totul altceva. E vorba de 
scopul ei, utilitatea ei. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - foarte interesantă lecţia de drept, dar consider 
că nu este cadrul aici să discutăm aceste aspecte şi voiam să vă prpun să trecem la vot, urmând ca 
domnul secretar să ceară un aviz de legalitate, cum face cu toate hotărârile, din partea prefecturii, 
iar dacă această hotărâre nu a fost adoptată în mod legal, vom primi aviz negativ. 

Nu cred că este momentul, nici cazul aici să facem dezbatere pe discuţii de drept sau să 

expunem părerile, cine e mai interesant sau cine nu. 

Domnul consilier Paul Onişa - dacă tot vorbim şi facem polemică pe acest subiect, 
duceţi în sala de sport, la Sala Polivalentă, 2000 de elevi, să asiste la cantonamentul Lotului 
Naţional, vorbim de Lotul Naţional al României, şi nu al altei ţări, să se contamineze de sport şi 

de sănătate, să fie un exemplu pentru toţi tinerii din municipiul Botoşani. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 13 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşineascu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 3 
abţineri (doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Gheorghe Gabriel Murariu şi 

Eugen Cristian Ţureanu). 

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind preluarea din 
administrarea Direcţiei Servicii Publice Sport şi Agrement Botoşani În administrarea directă a 
Consiliului Local al municipiului Botoşani, a suprafeţei de 5948 mp teren, În vederea amenajării 

uneiparcări - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5. 
Domnul Secretar Ioan Apostu - vreau să vă întreb, dacă solicitarea ar fi fost făcută de 

Federaţia Română de Volei, aceasta este o insituţie de utilitate publică. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - am încheiat discuţia, trecem 
ta punctul următor. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - vreau să vă pun în vedere că discutăm despre 
o hotărâre de patrimoniu, unde avem nevoie de 15 voturi şi este necesar să transferăm acest teren 
în vederea disputării meciurilor acasă din parte echipei FC Botoşani. Domnule preşedinte, aveţi o 
atitudine cam demonică astăzi, abia aştept să ajungem la proiectul cu schimbarea preşedintelui, 

cred că am depăşit un pic limita. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - da, am reţinut. 
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Domnul consilier Marius Duliga - voi vota pentru acestă hotărâre şi vreau să spun că nu 
am niciun dinte împotriva FC Botoşani. Aş fi vrut să văd cererea sau clarificarea celor de la 
UEFA, că ne obligă să jucăm, să avem parcarea amenajată ca să jucăm meciul la Botoşani. Ţin 

minte, cu câţiva ani în urmă, am jucat un meci între echipa naţională a României şi cea a Angliei, 
la nivel de tineret, şi s-a putut juca şi cu avizele UEFA şi FIFA şi care au fost şi fprp parcarea 
respecti vă. 

Nu vreau să blochez nimic, am spus că votez şi nu sunt împotriva echipei FC Botoşani, 

dar avem o stradă mai sus, Ana Ipătescu, care ar putea fi asfaltată cu banii aştia pe care îi băgăm 

noi în parcare. Dar dacă trebuie neapărat şi UEFA cere acest lucru, eu nu zic nu, nu sunt 
împotrivă, dar e aproximativ I miliard băgat în parcare şi vom intra de 20 de ori pe an în 
parcarea respectivă. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - domnule viceprimar, am eu documentul de la 
UEFA pe birou, o să vi-l arăt, acel document în care UEFA cere expres, l-am primit pe email, iar 
în ceea ce priveşte lucrările necesare, sunt premergătoare unei investiţii pe care municipalitatea o 
poate face acolo, şi anume asfaltarea, ca să intrăm cu piatră spartă şi cu amenajarea fundaţiei, 

mai devreme sau mai târziu trebuia să facem şi acest lucru. 
Dacă doriţi să asfaltăm Ana Ipătescu, vă propun să discutăm exact pe prevederile 

bugetare şi vom intra şi pe Ana Ipătescu, dar momentul este de aşa natură încât solieit, nu numai 
dumneavoastră, ci şi celorlalţi colegi, să votăm pentru acestă hotărâre. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - domnilor viceprimari, aveţi 

distanţă între birouri de 4-5 metri între dumneavoastră. Discutaţi, vă rog, înainte şi veniţi în 
şedinţă cu un punct unitar şi încercaţi să ne lăsaţi cu disputele dintre dumneavoastră. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 
terenuri în municipiul Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi 

nr. 5, nu există discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri 

(domnii consilieri Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea de principiu a 
schimbării destinaţiei imobilului din municipiul Botoşani, str. Săvenilor nr. 103, în vederea 
solicitării avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale şi transmiterii acestuia în 
folosinţă gratuită a Protopopiatului Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate 
nr. I,m. 3 şi nr, 5. 

Domnul consilier Mariu Duliga - sunt de acord cu darea în folosinţă a unui teren pentru 
Protopopiatul Botoşani, dar bine ar fi le daţi şi dumnealor în schimb un teren. încă o dată, fac 
precizarea că în zona respectivă, pe o arie de 5000 metri, dacă nu mai mult, nu avem un teren 
liber în momentul de faţă. Este singurul teren de peste 1000 metri care liber în momentul de faţă 

în zona respectivă. Nu ştiu, s-ar putea realiza altceva acolo. Dacă primim un teren în schimb, eu 
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votez cu mare drag acest proiect. Şi acum, unii au Închis şcoli, şi am făcut scandal că au închis 
şcoli şi grădiniţe, acum noi astăzi încercăm să dăm şi clădire şi teren, şi tot şi să nu mai fie nimic. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - eu voiam să remarc faptul că, deşi trimitem 
această cerere, nu spunem care este destinaţia terenului, poate că ar trebui trecută în hotărârea de 
consiliu, pentru că nu scrie nimic la destinaţie, ..se aprobă schimbarea destinaţiei". 

Domnul Secretar Ioan Apostu - dar a venit ieri fotocopie. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - am văzut precizarea respectivă, dar nu ar 
trebui trecută şi în textul hotărârii de consiliu? 

Domnul Secretar Ioan Apostu - ba da, cred că ar fi foarte corect. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - în vederea amenajării unei grădiniţe/centru 

social/biserică, pentru asta solicităm avizul. În altă ordine de idei, nu pot să nu remarc instituţia 
care păstoreşte învăţământul din Botoşani şi care are pretenţia de la copiii noştri să comenteze 
toate textele, prezintă un punct de vedere care nu foloseşte diacritice, dar au pretenţia de la copiii 
noştri să fie perfecţi. 

La liniuţa 3, ne scrie că este necesar un memoriu justificativ detaliat (...) se va avea în 
vedere starea tehnică a clădirii/descriere unde îşi desfăşoară activitatea specifică copii unităţii de 
învăţământ. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - domnule Alexa, vă 

mulţumim pentru demonstraţia de carte pe care aţi primit-o la vremea tinereţii. 

Domnul consilier Paul Onişa - eu aş fi de acord să se dea cu titlu gratuit terenul cu 
pricina, dar, în urma unei evaluări asupra valorii terenului amplasat în municipiul Botoşani, într
o zonă, totuşi, centrală. La schimb, Protopopiatul să dea gratuitate în echivalenţa valorii, timp de 
10-15 ani, fără taxe la cununii, înmormântări, botezuri şi alte servicii pe care le acordă ei. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - domnule Onişa, mă mir, 
pentru că dumneavoastră sunteţi cu totul gratuit. 

Fiind supus la vot proiectul în formă iniţială, acesta este respins cu 4 voturi pentru, 9 
voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, 
Corneliu Daniel Furtuni, Radu lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul 
Onişa, Stelian Pleşca, Eugen Cristian Ţurcanu) şi 5 abţineri (doamna consilier Elena Lazarec şi 

domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Mihai Cristinel Brumă, Marius Buliga şi Gheorghe 
Florentin Ursuleanu). 

Domnul Secretar Ioan Apostu - ca amendament, vă propun un alineat nou, 4, la art, 1: 
..în condiţiile în care bunul imobil prevăzut la alin. I va fi transmis în folosinţa gratuită a 
Protopopiatului Botoşani, acesta va avea destinaţia de .,.." şi trecem destinaţia din ultima adresă. 

E corect? Destinaţia e grădiniţa sau centrul social. 
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Domnul consilier Paul Onişa - eu vreau să vă atrag atenţia cu privire la alt aspect: în 
1990 avea aproximativ 120 mii locuitori şi jumătate din bisericile de astăzi. Care este 
oportunitatea dezvoltării pe această structură socială a bisericilor. Dacă intenţionăm să ridicăm 

multe biserici, o să avem numai turle bisericeşti în oraş, şi mai puţine alte dezvolătri cu privire la 
viaţa cetăţeanului, care încă mâai sunt în municipiul Botoşani. Suntem mai puţini locuitori cu 
zeci de mii de capete şi bisericile se înmulţesc de la o lună la alta prin toate curţile spitalelor, 
peste tot, dar oportunitatea acestor dezvoltări eu nu o consider necesară în momentul actual, 
pentru că este un mare dezechilibru. 

Dacă enoriaşii din cartierul respectiv erau mai mulţi în anii 90, nu aveau biserică, acum, 
când sunt mai puţini, de ce există această oportunitate să dezvoltăm astfel de activităţi religioase? 
Până la urmă, eu cred că putem dezvolta orice, învăţământul este cel mai important, spaţii de 
joacă, parcuri pentru copii, putem pune acolo orice în care ei să înveţe altceva, dintr-o altă 

disciplină, un centru IT, în care să vină să înveţe să lucreze pe calculator, să dezvolte proiecte de 
mici, pentru locurile de joacă, să dezvoltăm într-o viziune nouă astfel de spaţii, nicidecum într-o 
dogmă religioasă care, observăm de la un an la altul că aportul la dezvoltarea societăţii este din 
ce în ce mai scăzut. 

Nu văd niciun călugăr, nicio măicuţă la patul bolnavilor în Spitalul Judeţean, în celelate 
spitale, la oameni bolnavi de cancer care abia îşi trag sufletul, să le dea un pahar cu apă, sunt 
nevoiaşi, nu au din ce îşi plăti mâncarea, medicamentele şi multe altele. 

Acesta este punctul meu de vedere, eu cred că nivelul de dezvoltare al bisericilor în 
municipiul Botoşani a atins cotele cele mai alarmante. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - domnule Onişa, poat aveţi 

drepta în ceea ce spuneţi dumneavoastră, dar, dacă ne uităm, în sondaje, încrederea în Biserica 
Ortodoxă Română este undeva la 85%, deci dumneavpastră nu ştiu ce încercaţi să ne convingeţi. 

Domnul consilier Paul Onişa - câte unităţi medicale s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani 
şi câte biserici, raportaţi-vă doar la statitstică, să vedeţi câte spitale, sau niciunul nu s-a dezvoltat, 
şicâte biserici s-au construit. 

Domnul consilier Marius Buliga - cum spunea şi domnul Onişa, cred că în zonă am 
putea să dezvoltăm altceva. Cu siguranţă se poate dezvolta un centru medical, cu siguranţă se 
poate face un centru pentru bătrâni. Mai mult, putem să ânchiriem terenul respectiv unui agent 
comercial care să facă un supermarket acolo, să nu mai vină oamenii la Kaufland sau Carrefour, 
sau PennyMarket, să îşi facă acolo cumpărăturile, să zicem. Putem să lăsăm pentru grădiniţă, 

putem să facem un parc, Parcul Tineretului este cel mai apropiat, s-ar putea dezvolta pe acea mie 
de metri un părculeţ frumos de joacă pentru copii, copiii din zonă chiar nu au părculeţ de joacă. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - am mai văzut unii din zonă care au făcut 

parcuri pe la ţară, sau unde oamenii au curţi, copiii se joacă în curte la ei, nu trebuie să meargă la 
un parc cu băncuţe. 

În altă ordine de idei, avem o clădire care stă de câţiva ani părărsită, şi orice lucru părăsit 
se degradează de la sine în timp. Hotărâm ce facem cu el: îl lăsăm până se duce cu totul, sau îl 
repartizăm cuiva care să aibă grija de el? 
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Din nou, în completare, cred că dacă se aprobă acest transfer, ar trebui să impunem un 
anumit termen în care să fie realizate investiţiile respective, să nu se întâmple cam ceea ce se 
întâmplă la Casa Sofian. 

Fiind supus la vot proiectul de holărâre cu amendamentul prezentat, acesta este respins cu 
13 voturi pentru, I vot împotrivă (domnul consilier Paul Orrişa) şi 4 abţineri (domnii consilieri 
Mihai Cristinel Brumă, Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Floretin 
Ursuleanu). 

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte 
de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezinlă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

în sală (17) -lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici. 

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de 
închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 133 din 26 mai 2015 privind aprobarea tarifelor 
de închiriere a terenurilor gazonate din incinta stadioanelor proprietate publică a municipiului 
- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nefavorabil de comisia de 
specialitate nr. 5. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu declară că nu participă la vot, 
fiind incompatibil la acest proiect de hotărâre. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu II voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă (domnii consilieri CăIălin Virgil Alexa, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca) şi 

3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnul consilier Corneliu 
Daniel Furtună). 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - am să rog executivul să ia în considerare un 
model anterior de închirere a stadionului, în care stabileam nişte tarife speciale pentru anumite 
insittuţii, organizaţii, care aveau anumite acreditări, şi pe bază de abonament, era nişte preţuri 

speciale. 
Vă rog să analizaţi acea situaţie, pentru că este mult mai legală decât ceea ce propruneaţi 

aici. 
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Domnul Secretar Ioan Apostu - din punctul meu de vedere, această hotărâre nu îşi avea 
rostul, noi am iniţiat-o numai ca să calmăm spiritele şi disputele care au fost în presă, dar vreau 
să vă spun că actul de transmitere al stadionului din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a municipiului Botoşani conţine această condiţie obligatorie: asigurarea folosinţei 

gratuite a participării cluburilor şi asociaţiilor sportive la calendarele sportive, inclusiv la cele de 
antrenament. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - şi din 2003 până în 2015 ce 
aţi făcut? 

Domnul Secretar Ioan Apostu - eu am administrat stadionul? 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţureanu - dumneavoastră aţi pus 
avizul de legalitate când s-au stabilit tarifele în anii precedenţi. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - mie îmi pare rău, domnule preşedinte, că 

dumneavoastră aţi luat cunoştinţă de hotărârea de transmitere a stadionului în proprietatea 
municipiului acum, când a apărut gâlceava, până acum nu aţi ştiut. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - ba am ştiut. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - asta este părerea 

dumneavoastră. E hilar, ca după 12 ani, vine secretarul municipiului şi ne spune că am luat ilegal 
bani de la un club sportiv. Directorul economic nu a văzut, nu s-au văzut încasările, nu au ştiut că 

un buget se fundamentează, în toţi anii aceştia, pe aceste încasări? Acum am ajuns într-o speţă în 
care trebuie să dăm majorări şi penalităţi pe la cluburi, în regulă, dacă dumneavoastră ne duceţi 

în speta aceasta, este problema dumneavoastră că aţi pus avizul de legalitate pentru aceste tarife. 

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării 

unui teren situat În municipiul Botoşani, str. col. V. Tomoroveanu nr. 3, Biroului Român de 
Metrologie legală pentru Serviciul Judeţean de Metrologie legală Botoşani - este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la 
vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel 
Furtună şi Stelian Pleşca). 

Punctul 2S de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile iulie-august 2015 - este 
avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus Ia vot, acesta 
este aprobat cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena 
Lazarec şi domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor bunuri, 
proprietate a s.e. HI SPEED RECOVERYS.R.L Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de 
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specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 15 
voturi pentru şi 3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnul 
consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

"P. UD. - str. Ion Simionescu nr. 1" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P şi 

anexă gospodărească" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu 
prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (18). 

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

"P.UD. - str. Drumul Tătarilor nr. 60B" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă 

P+M şi împrejmuire teren"- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu 
prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (18). 

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

"P.UD - str. Cişmea nr. 37A" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă D+P şi 

împrejmuire teren" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(18). 

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

"P.UD.- str. Popa Şapcă nr. 45" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, 
anexă gospodărească şi împrejmuire teren" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate 
nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

"P.UD.- str. Dubălari nr. 2" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+1E şi 

imprejmuire teren" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(18). 

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei " 
P. UD. - str. Tulbureni nr. 45" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă p+ M. 
anexă gospodărească şi împrejmuire teren" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate 
nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în 
perioada 21 - 23 august 2015 a Evenimentului cultural-artistic ..SUMMERFEST" Botoşani. 

ediţia 2015 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - doresc o lămurire de la iniţiatorul proiectului. 
Raportând la zilele oraşului, care s-au desfăşurat pe parcursul a 4 zile, acum pentru un festival de 
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3 zile, bugetul este mult mai mare la toate capitolele, inclusiv scenă. Întreabă de ce suma este 
mult mai mare faţă de suma cu care s-a reuşit organizarea "Zilelor Oraşului". În raportul de 
specialitate nu a găsit o fundamentare. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - dau un răspuns foarte franc. Aţi vrut să imi 
rup gâtui la Zilele Oraşului şi până la urmă a ieşit evenimentul. 

Pentru evenimentele pe care le face Primăria este nevoie de mai mulţi bani, faţă de ceea 
ce s-a aprobat - 25.000 lei iar din istoric se poate vedea ca Summer Fest a fost un eveniment cu o 
prezenţă mult mai mare decât la zilele oraşului chiar dacă mi-aş fi dorit să fie invers. Suntem 
într-o sintuaţie în care iar ar trebui de mers la agenţii economici dacă nu există finanţare iar 
lucrul acesta este din ce în ce mai dificil de realizat. 

Doamna consilier Elena Lazarec - am venit la orele 10 fără 10 şi nu am apucat să văd 

niciun proiect de pe Nota Anexă, astfel că nu poate vota nimic de pe Nota Anexă. Nu am ştiut că 

ar fi trebuit să vin la orele 9 pentru a putea citi toate aceste proiecte. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - mulţumesc domnului viceprimar Cosmin 
Andrei fiindcă şi-a dovedit în acest fel competenţa managerială şi administrativă - reuşind să 

facă acel festival. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - insist pe întrebarea pe care am adresat-o, 
lămuriri nu am primit. Poate pare mult mai mare, e clar. Domnul viceprimar şi-a rupt gâtui, îl 
asigur că nu e singur, am fost pe aproate, ştiu prea bine. Dacă e prezenţa mai mare, scena trebuie 
să fie mai mare? Pentru scenă bugetul a fost de 20.000-25.000 lei iar acum este de 45.000 lei. 
Publicitatea a primit suma de 9.000lei iar acum s-au alocat 10.000 lei. Cer motivaţii. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - şi anul precedent s-a 
organizat acest "Never Fest" - vorba domnului Tincu, s-a ţinut, nu s-au luat bani din 
sponsorizări, a ieşit bine, nu şi-a rupt nimeni gâtui, nici atunci nici în primăvară. Dacă te implici 
cât de cât şi pui creierul la contribuţie ies acţiuni. În primul rând nu înţeleg de ce trebuie alocaţi 
75.000 lei din bugetul local, iar în al doilea rând, locaţia unde este? A fost lăsată în coadă de 
peşte - Municipiul Botoşani. În ce locaţie se face acest eveniment? 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - locaţia este Municipiul Botoşani pentru că 

manifestările le dorim a fi foarte variate, avem aportul instituţiilor de cultură şi ar fi fost foarte 
greu să venim acum cu un pomelnic cu locurile unde dorim aceste activităţi, inclusiv sportive iar 
suma legată de acest eveniment reprezintă respectul dumneavoastră faţă de botoşăneni fiindcă nu 
primesc eu aceşti bani. 

Se alocă pentru un eveniment pe care eu, împreună cu colegii îl organizez pentru cetăţenii 

municipiului Botoşani, care nu au posibilităţi să meargă la alte evenimente, alte concedii, să aibă 

un moment de concediu şi de respiro în Botoşani iar nivelul pe care îl alocaţi va fi direct 
proporţional cu sumele cheltuite. 

Dacă pentru scenă, la Zilele Oraşului, suma a fost mai mică, înseamnă că a fost o scenă la 
standarde mai joase. Dacă pentru artişti este o suntă mai mică, vor fi, în consecinţă, artiştii pe 
care îi permit acea sumă. 
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Mereu s-a discutat de ce alte municipii cum ar fi Dorohoi, alte oraşe care nu sunt de 
prestigiul municipiului Botoşani îşi permit să aducă artişti de prestigiu pentru cetăţenii oraşului, 

iar în Botoşani se aduc artiştii care se aduc. Pentru că acestea sunt sumele aprobate în Consiliul 
Local. Gândiţi-vă la cetăţenii care vor fi în faţa scenei, care vor fi prezenţi la manifestările 

cultural-sportive-artistice. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - dacă s-ar fi vorbit din timp 
cu firma organizatoare, ar veni cei care vând produse acolo şi ar finanţa, aşa cum a fost şi în vara 
precedentă. 

Domnul consilier Cătălin Virgil A1exa - dacă tot se vorbeşte de firme care se ocupă de 
astfel de lucruri, dacă Primăria vrea să se ocupe de organizare şi de tot ce ţine, nu are decât să 

ţină o evidenţă separată a încasărilor care desfăşoare activităţi pe perioada respectivă şi rezervă 

în loc public sau concesionează sau închiriază, iar cei 75.000 lei propuşi din bugetul local, să fie 
asiguraţi de la agenţii economici. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - constat cu amărăciune că nu s-a învăţat nimic 
din greşeli. Au fost Zilele Oraşului şi tot aşa cu puţin timp înainte proiectul a fost pus la mapă şi 

au ieşit discuţii şi amânări. Ceea ce s-a întâmplat atunci ar fi trebuit să fie o lecţie şi acest proiect 
de hotărâre să fie pe un făgaş normal de dialog şi discuţii cu mult mai multe zile înainte. Aşa, să 

apară cu o zi înainte, parcă vrem scandal şi circ. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - pentru a pune capăt discuţiilor care vor 
continua o oră pentru a se ajunge la aceeaşi concluzie, propune retragerea de pe ordinea de zi şi 

propune domnului viceprimar ca până la următorul termen, următoarea şedinţă, să ofere toate 
informaţiile necesare domnilor consilieri, lăsând la o parte orice alte interpretări sau elemente de 
natură personală în organizarea acestui festival. 

Să lăsăm de o parte şi latura politică pentru că într-adevăr asta se doreşte, organizarea 
unui festival de calitate pentru botoşăneni la fel cum fac şi alte oraşe. Sunt oraşe care alocă între 
400.000-500.000 RON pentru un festival. Sibiul a pornit cu o sumă alocată de 200.000-300.000 
euro în urmă cu 10-12 ani, a ajuns în acest an să aloce din bugetul local al oraşului Sibiu 
1.500.000 euro pentru organizarea festivalului, un festival deja cu renume nu numai european ci 
mondial, punând în mişcare toată econoInia oraşului pe o perioadă de timp. 

Nu ştiu când vom ajunge acolo, dar trebuie pornit cu anumite evenimente, trebuie 
implicat şi bugetul local. Încă o dată rog pe domnul viceprimar să vină cu toate informaţiile 
solicitate de domnii consilieri, extrem de transparent, ce înseamnă organizarea unui festival cu 
alte criterii tehnice şi calitative, la scenă, la artişti, sonorizare, lumini, tot ce înseamnă un festival 
de calitate. Pentru a se şti exact ce se votează, iar dacă nu se votează, vom auzi atunci care sunt 
argumentele. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - mi se pare imposibil de comparat festivalul de 
la Sibiu - care se referă la teatru - este o activitate culturală - cu SummerFest de la Botoşani 

care se referă la mici şi la bere. 
În altă ordine de idei, consideră că ar fi bine de păstrat proiectul pe ordinea de zi şi să se 

ţină cont de amendamentul pe care l-a făcut, pentru a avea timp de publicitate, de atragerea 
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agenţilor economici. Dacă se retrage şi se va retrage şi data viitoare fiindcă se simte că nu se 
întruneşte numărul de voturi, atunci nu se va mai întâmpla nimic. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - această dată de 23 august are un scop? 
Istoric, nu politic? Întreabă serios, nu se poate muta cu o săptămână după? Cât priveşte Sibiul, 
acolo primarii ajung preşedinţi. 

Domnul consilier Paul Onişa - consider că ar trebui ieşit din canoanele organizării unui 
astfel de eveniment şi să se adauge şi alte activităţi. Nu întâmplător vorbea cineva despre Sibiu. 
încearcă să medieze conflictul din jurul acestui proiect care ţine de 3 ani de zile. 

Uneori parcă se doreşte, iar alteori nu. este de părere că ar trebui dată anvergura necesară 

unui astfel de eveniment, să nu se organizeze în sărăcie, fiindcă sărăcia atrage sărăcie şi prostie, 
nu trebuie transformat acest eveniment doar în cantităţi de bere şi tot felul de amatori pe scenă 

pentru că asta se va auzi despre noi, ceea ce se organizează şi asta este imaginea transmisă în 
exterior şi chiar şi în interior ca şi motiv educaţional privind astfel de manifestări de anvergură, 

propune adăugarea mai multor momente în care oamenii să descopere oraşul şi din alte 
perspective. 

Costume de epocă, de atunci de când Botoşaniul era înfloritor, aici era vama cerealelor şi 

a vinului, nu să ne cantonâm mereu pe băutură, mâncare, taxele celor care deschid terase şi aduc 
butoaie de bere. Sunt multe evenimente spre care ar trebui să ne deschidem viziunea şi să avem 
un orizont mai larg de abordare. 

Proiectul de hotărâre a fost retras de iniţiator. 

Punctul 2 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la 
Contractul de atribuire directă a gestiunii serviciului de transport public lacal de persaane prin 
curse regulate efectuate cu tramvaie nr. 4682/04.03.2010 - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate DT. 1, DT. 3 şi DT. 5. 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - este o modificare de ultim 
moment, să ştiţi şi dumneavoastră ce votaţi, să nu fie discuţii. Dimineaţă era o variantă, acum am 
primit o altă variantă. 

Domnul consilier Radu Lebădă cere lămuriri pentru că nu există nici anexă nimic în 
spate. 

Domnul Cezar Puiu, şeful Serviciului Patrimoniu - contractul la care se face referire avea 
în spate o listă cu date tehnice şi financiar contabile. În timp apar modificări în aceste structuri ca 
urmare a îmbunătăţirilor, periodic, au loc actualizări ale acestor anexe pentru că la exerciţiul 

financiar pentru fiecare an în parte trebuie depuse noile valori. Ce se face prin acest proiect de 
hotărâre - valorile care s-au acumulat în timpul anului şi la lucrările care au fost efectuate sau 
unde au fost casate o serie de bunuri - se actualizează. Se înscriu în datele contabile. Practic este 
un exerciţiu fmanciar contabil conform datelor legale. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună îi întreabă pe domnul Cezar Puiu dacă 

proiectul face referire şi la acea rampă betonată din zona de la Eltrans. 
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Domnul Cezar Puiu, şeful Serviciului Patrimoniu - anexa le cuprinde pe toate şi, unde 
apar modificări, acestea s-au operat. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa • mai este un teren Depou - Calea Naţională 
21.316 mp. Îi conţine sau nu cu păcăleala cu ItaIPant-ul? 

Domnul Cezar Puiu, şef Serviciu Patrimoniu - Nu. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă (doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu 
Daniel Furtună şi Radu Lebădă) şi 5 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 
consilieri Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian 
Ţurcanu). 

Punctul 3 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 327 din 23 octombrie 2014 privind transmiterea în administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de 
Investiţii S.A. a unui teren din incinta Liceului cu Program Sportiv Botoşani - este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi 

Elena Lazarec). 

Punctul 4 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de 
terenuri din municipiul Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi 

nr.5. 
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - a mai fost acest proiect de hotărâre, nu ştiu 

dacă s-a modificat ceva între timp. În orice caz, se proprune să dăm la schimb un teren care are o 
anumită valoare şi produce un venit pentru muncipiul Botoşani şi să luăm un teren în care va 
trebui să investim ca să creem nişte căi de acces, teren care poate fi obţinut pe cale 
judecătorească prin prisma dreptului de servitute de acces. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 6 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă (doamna consilier Elena Lazarec şi domnul consilier Cătălin Virgil Alexa) şi 10 
abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Marius Buliga, Corneliu Daniel 
Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa, Stelian 
Pleşca, Eugen Cristian Ţurcanu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

Punctul S de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional 

la Acordul de parteneriat pentru proiectul "Diversitatea multiculturală - pilon de dezvoltare 
comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi" - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 
voturi pentru şi 4 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii 
consilieri Corneliu Daniel Futună şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

Punctul 6 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 
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voturi pentru şi 6 abtineri (doamnele consilier Lidia Buşinescu şi Elena Lazarec şi domnii 
consilieri Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian 
Ţurcanu). 

Punctul 7 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de 
închidere depozit resturi menajere de către S.c. "URBAN SERV" S.A. Botoşani - constituie 
informare şi urmează să fie înbtocmit un proiect de hotărâre în acest sens. 

Punctul 8 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu din 
str. Săvenilor nr. 2-8 către Asociaţia Pro Concert Botoşani - este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 17 
voturi pentru şi I abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Punctul 9 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în 
administrarea Consiliului Judeţean Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate 
nr.1 , nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este respins cu 16 voturi 
pentru şi 2 abtineri (doamna consilier Elena Lazarec şi domnul consilier Corneliu Daniel 
Furtună). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Eugen Cristian Ţurcanu - declară lucrările şedinţei ordinare 
închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier, SECRETAR, 

Eugen C" urcanu Ioan Apostu 

Redactat şi dactilografiat, 
Alina E~ Manolache 
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