ROMANlA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL

incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoqani din data de 21 aprilie 2016

prin dispozilia nr. 977 din 14.04.2016, Primarul Municip^iului Botoqani a convocat ConsiliLrl
Localingedinfiordinardpentrudatade2l aprilie20l6,orele l4r0,ittsaladeqedinleaPrimiriei'
Dispozilia nr.977 din 14.04.2016 este anexatd la dosarul gedinlei.
Ordinea de zi agedintei a fost adusd la cunogtinli public6 prin anun! in cotidianul ,,Monitorul
de Botogani", precum gi la avizierul Primdriei 9i pe site-ul propriu'

Invitaliile la gedinld s-au lEcut at6t in scris,
Este ascultat Imnul de Stat

cAt gi

si Imnul Uniunii

prin contactarea telefonicd a consilierilor'
Europene, dupd care se trece la derularea

lLrcrdrilor gedinJei.
Ordinea de zi a gedinlei este urmdtoarea:
prezentarea interpeldrilor de cdtre consilierii locali ai municipiulr"ri Botoqani.

l.

2.
3.

4.
5.
6.

i.
g.

Botoqani
Aprobarea proceselor verbale ale gedinlelor Consiliului Local al rnunicipiului
din data de 21.12.2015 9i 03.02.2016.
proiect de liotdrdre privind incetarea mandatrllui de consilier local al domnulLri Catalin
Virgil Alexa, Prin demisie.
proiect de hoiArAre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Vicen!iu
Cornelir"r Daniliuc.
proiect de hotardre privind acordarea titlului dc .,Cet[!ean de Onoare al mLrnicipitrlui
Botogani" doamnei Sanda Torna Urichianu
proiect de hotdrAre pentrLr modificarea componenlei unor cornisii organizate de Consiliul
de
Local, precum gi pentru inlocuirea reprezentanlilor Consiliului Local in unele colective
conducere.
proiect de hotarare pentru modificarea Hotdrdrii ConsiliLrlui Local al municipiLrlui
tsotogani nr. 6l din 29 martie 2012 privind aprobarea asocieril a act|\:i ::'l:1,:tlt,^
preolrm qi a statutului ASOCIA'flEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

,.zoNA METROPOLITANA BOTO$AN I"
proiect de hotdrAre pentru aprobarea in principiu a achiziliei unor imobile

necesare

dezvoltdrii urror investi{ii de interes local'
de
de hotdrare privind aprobarea rezultatultri evaludrii celLri de - al doilea an
marlagemept din rnandatul 2014 -2017 la Filarmonica de Stat Botoqani
de-al doilea an de
10. proiect de hotarAre privind aprobarea rezultatului evalLrdrii celui
managcmelt di6 mand atul2014 - 2017 la Teatrul "Miliai Eminescu" Botoqalri

g. proiect

Proces verbat eed i nJ6 ord i naraCons

I

i

:: ii:lrl,:,;f1?

I' Proiect de hotdrare pentru modificarea anexei la I{cL
nr.30712015 privind aprobarea
numdrului de burse acordate in invdJdmdntul preuniversitar
de stai din rnLrnicipiul
Botogani pentru

anul gcolar 2015 _2016.
privind prelungirea unor contracte de concesiune.
l3' Proiect de hotdrare
.otpl.tur.a inventarLrlui bunurilor apar{in6nd domeniulLri
privat al rnunicipiului..privind
l4' Proiect de hotardre privind concesionarea prin licitaliei publicd
a unui teren proprietate
privatd a municipiului situat in str. cornisa nr.27
fost Manolesti.
l5' lProiect de hotdrdre privind suplimentarea suprafej.; .;;;;;;nate
de S.c. Molecular
Imaging s R L din incinta Spitalirlui de Recuperu..
.,st
Gheorghe,. notogani.
l6' Proiect de hotdrare privind acordarea avizLrlui perrtrLiinflinlarea
co'sorliLrlLri centrelor de
Studii Europene ,,$tefan cel Mare gi Sfdnt,,.
._
l7' Proiect de hotdrare pentru aprobarea documentafiei "p.U.D.
- str. Armeana f.nr. Complex Big" in vederea iealizFtrii obiectivului
"construire extindere p+ I cladire
existenta pentru acces aprov izionare,, .
l8' Proiect de hotdrdre p.niru aprobarea documentaliei "p.U.D.
-p,B-dul Mihai Eminescu nr.
108 A" in vederea realizdrii obiectivului "construire
locuinfd anexd gospoddreascd p gi
imprejmuire teren pe o laturd,,.
l9' Proiect de hotdrare privind alegerea pregedintelui de gedin!a
a consiliului Local pentrLr
lunile mai-iunie 2016.
20. Probleme diverse:
l' Prezentarea Decizie Camerei de Conturi Botoqani nr. 13/2016 qi a Raportului
de
controlinregistrat ra nr.l4.39r r20r5 ra S.c. [Jrban Serv
S.A.
2' Raport de activitate administrator S.C. Termica S.A. in perioacla
ianuarie rnartie
2016.
12. Proiect de hotdrdre

Nota anexd cuprinde urmdtoarele proiecte de hotdrdre:
Proiect de hotdrare pentru aprobarea execu{iei bugetLrlui
local al municipiului Botogani
a bugetului crediteror interne gi externe ra 3r
rnartie 2u6.a

l'

2'
3'
4'

qi

Proiect de hotardre privind trecerea din domeniLrl pLrblic
in dorneniul privat al
municipiului Botogani a obiectivului semafb rizare intersecf
ie Bd. M. EminescLr - Bd. C.
Enescu, scoaterea din funcfiune gi valorificarea rnaterialelor
rezultate di, dezaf'ectarea

aceslu la.

Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documentafiei
"P.U.D. - str. IuliLr Maniu nr.2l,.i'
vederea realizdrii obiectivului "construire bucdtdrie ,ce
vard gi aprobarea concesiondrii
terenului in suprafala de 30,00 mp pri' incredinlare direct6,'.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea suslineiii financiare
a concursLrlui

de educa{ie
ecologicd ,,gcoALA MEA pRoTEJEAZA MEDIUL!,'*
edilia a IX_a, promovar de
Agenfia pentru Protecfia Mediului Botogani in parteneriat
cu Consiliul Local Botogani ;i

Inspectoratul $colar Jude{ean Botogani.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii unor
spa{ii adrninistrate de colegiLrl
Nalional "A.T. Laurian,, Botosani.
6' Proiect de hotardre
_pelltru cornpletarea Hotararii Consiliului Local al municipiului
Botoqani nr'289 din29
octornbrie 2015 privind unele mdsuri de adrninistrare a cimitirelor
proprietate public6 a n.runicipiului 13otogani.
$edinla este legal constituitd.

5'

Proces verbal gedinla ordinar6 Consiliu Local Boto5ani
dirr data de 2l aprilie 2bl6

La lucrarile gedinlei 22 de consilieri in func{ie, fiind invoit domnul consilier Corneliu Da'iel
Fuftund, avand depusi cerere de invoire ra mapa pregedintelui de qedin!d.
Doamna preqedinte de qedin{i

Cltllina Camelia Lupaqcu -

inainte de a supune la vot

ordinea de zi gi invoirea colegului nostru, aq dori sd supun la vot solicitarea de a se adresa consiliului
local a domnilor Iordache gi Aioni{oaie.

Fiind supuse la vot solicitdrile, acestea
Lidia Bucginescu).

(doarnna consilier

aLr

fbst aprobate cu 20 de voturi pentru gi

I

ablinere

Domnul Paul-Mircea Iordache, reprezentat

al revistei ,,Vatra noastra romAneascd,, doamnelor 9i domnilor consilieri, domnule Primar, mul{umesc pentru cd a1i acceptat intervenfia mea.
Demersul meu era in legdtLrrd cu un proiect pe care l-am promovat in sesiunea de proiecte
cr-r
finanlare nerambursabild din martie anul curent. Aveli alatLrri rnaterialele cale elLrcideazd chestiunea.
nu mai revin asupra ei, noi sus{inem ca obiectivele proiectului, care constalr in editarea, gi in acest
an.
a Revistei ,,Vatra noastrd romdneasc6", cdt ;;i a unui mic ghid turistic al rnunicipiului Botogani, ca
obiectiv secundar, sd poatd fi finan{ata intr-o anumitd formd.
Am in{eles, din discutriile pe care le-am avut cu doamna preqedinte de qedinld cd, din motive
procedurale, nu se mai poate introduce in actuala sesiune. Nu mai intervin asupra acestui lucru, pentru
cd sunt chestiuni elucidate in mernoriul pe care l-am Ibcut.
De aceea, sus{in in continuare importanla tipdririi revistei ,,Vatra noastra romAneascd", un
exernplar, sper, gi dumneavoastrd pentru consultare, numdrul recent al acestei reviste, care militeazd
pentru istorie, pentru culturd, pentru libertate na{ional5, este difuzata in spa{iite rorn6negti
transfiontaliere din Bucovina de Nord qi Basarabia, bine?n{eles, muncipalitaiii gi locr-ritor.ilor
Botoganiului, in limita celor 300 de exemplare pe care le editam trimestrial.
Sper cd se va gdsi o solulie, nu vrealr sd mai insist asupra problemei, eventual intr-o asociere,
ca sd putem realiza acest proiect in acest an. sI existe continuitatea. revista se editeazd de l7 ani. cjeci
o frurnoasd vArstd ..adolescentinS". ca sd zic aga, gi este cunoscuta gi recunoscutd pe plan na{ional. gi
avem chiar rdspunsuri din Diaspora.
Domnul Floricel-Vtrsile Aioniloaie onorat consiliu, am ales aceastd cale de a md adresa
autoritatrii deliberative a muncipiului Botogani, in calitatea sa de autoritate contractantd in contractul
de managernent incheiat intre UAT municipiul Botogani nr.8795 din 31.03.2014, dispLrs prin HCL

-

Botoqani nr. 66 din 2014, intrucdt la adresele nr. 1567 din 09.01.2015 gi nr. 238 din 28.03.2016

adresate consiliului local, am constatat ca acestea nu v-au fost prezentate
$i pll am primit r6spu's.

Agadar, inforrnez consiliul local al rnunicipiLrlui Botogani despre faptul ci managerul
Teatrului ,.Vasilache", numit prin HCL nr. 6612014 a fost suspendat fbri informarea gi acordul
consiliului, prin Dispozilia Primarului nr. 4469109.12.2014, motivat de formularea unei plAngeri
penale. Aceastd pldngere a utilizat insemnele rnunicipiului Botogani gi a fost semnatl in nume propriu
de cdtre consilierii Aura Simion, Gheorghe Ursuleanu qi viceprimarul Cosmin lonu! Andrei.
in conformitate cu aft. 2l alin I din contractul de management, pe principiul identitdlii de
rafiune, doar autoritatea care rn-a numit putea sd mb suspende din func{ie. Aceasta se putea f'ace doar
in urma formulSrii de cdtre autoritate, adicd de cdtre consiliul local, a unei plAngeri penale.
Consiliul Local al mr-rncipiulr-ri Botogani nu a fbrnrulat plAngere penald gi nu a hotarAt
suspendarea Inea din func{ia de manager al Teatrului ,,Vasilache"" Agadar, un ter{, Primarul porlariuc
Ovidiu Iulian gi Secretarul Apostu Ioan, fhrd o hotdrAre a consiliului local. au subrosat atributiunile

Proces verbal gedin{d ordinard Consiliu Local Botogani
din data de 2l aprilie 2016

acestuia gi au dispus intreruperea unui contract incheiat intre consiliul local gi mine. Ordonan{a
procurorului din 15.01.2016 re!ine in sarcina mea doar fapta.,consflict de interese" pentru o actiLlne
presupusd a fi sdvdrgitd in anul 2011, in derularea programului
,,Caravana Vasilache - Edilia 1",
proiect finanjat de cdtre Consiliul Local Botoqani.
Aagadar, in conformitate cu aft.25 alin. I din contract, ,,suspendarea se poate dinspune doar
pentru fapte sdvArqite in prezentul contract de management", contract care a inceput pe data de 3l
mafiie 2014. in dorinla de a se aplica prevederile din Legea nr. 55412004, art. I 6, alin. I care ind ici
,
faptul cd ,,in cazul producerii unui prejudiciu, iar prejudiciul este cert, persoana fizicd. care a luat
decizia rdspunde in solidar cu autoritatea public6 respectivd,,.
Solicit consiliului urmdtoarele'. analizarea oportunit6lii menfinerii sau respingerii a Dispoziliei
PrimarLrh"ri de suspendare nr. 4469109.12.2014 gi solicit, de asemenea, emiterea unei hotdrdri in acest
sens, fie de repunere in funclie, fie de men{inere a sLrspenddrii.
Adaug faptul ci am depr"rs o plAngere pentru abuz in furrc{ie pe numele Pofiariuc Ovidiu Iulian
gi Apostu loan. De asemenea, vd infbrmez czi exista pe rolul Parchetului o cercetare privind fapta de
gantaj qi cumpdrare de influen1d. in acest sens. adaug doar faptul cd in anul 2014 au fbst fdcute pld{i
sub fbrma de contracte de publicitate doar cdtre o singurd publicalie din muncipiul Botogali, de cltre
UAT municipiul Botogani gi societdli subordonate, Eltrans gi Modern Calor. in valoare totatd de
49500 lei.

Fiind supusd la vot invoirea domnului consilier Corneliu Daniel Furtund, acesta este aprobatd
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (21).

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu

- finAnd cont cd am prirnit nota arrexd acum gi
llu am reugit sd vedem mare lucru, s-au publicat numai vreo doul dintre ele ieri, proplln ca nota anexd
sa tle scoasd pentru a avea tirnp sa studiem, mai ales cd vorbim despre execulia bugetard a
municipiului, ni s-a dat acum, am gasit-o pe masd acum 15 minute. inleleg cd totul trebuie sa fie pe
repede inainte sau ,,din fuga calului", ca sd md exprim aga, in termeni plastici, dar, totugi, rdspundem
pentru toate aceste lucruri, ;;i propun ca nota anexd sd o scoatem de pe ordinea de zi.
Doamna preqedinte de qedinfi Catltina Camelia Lupagcu - de aceea v-arn supus gi
aprobarii proiectul ordirrii de zi, urmdnd ca nota anexi sd o slrpunern aprobdrii separat.

Fiind supusd Ia vot ordinea de
consilierilor prezenti (2 I ).

zi,

aceasta

eLr

a fost aprobatd cu unanimitate de voturi

a

Fiind supusi la vot ttota anexd. aceasta a fost aprobatd cu 12 voturi pentru,4 voturi impotrivi
Lidia Bucqinescu gi Elena Lazarec Ai domnii consilieri RadLr Lebada gi Ovidiu
Daniel Luca) gi 5 ablineri (doamna corrsilier Cdtalina Camelia [-upagcu gi dornnii consilieri Eugen
Sorin Apostoliu, Mihai cristinel Brum6, Paut oniga gi Eugen cristian Jurcanu).
(doamrrele consilier

in continuare, fiind gedinJa ordinar6, doamna consilier Cdtdlina Camelia Lupagcu
- dd cuvdntul domnilor consilieri pentru adresare de interpeldri, intrebdri gi

preqedintele gedin{ei
discutii,

Domnul consilier Paul Oniqa - voiam si va fac o altd precizare:il avern la masa de CorrsiliLr
Local pe domnul Daniliuc, gi ar fi fost corect gi cinstit din partea noastrd sa incepem cu... Aga e

Proces verbal gedin{d ordinari Consiliu Local Botosani
din data de 2l aorilie 2016

procedura. la sfdrqit? in cadrul ordinii de zi, nu'? Ar

fl fost bine sd il

punern la incepLrt, chiar in primLrl

r6nd.

InterpelSrile nu igi mai au rostul, nu mai avem timp sd le rezolvim, am avut interpeldri vreo
patru ani, nu s-a realizat nici una, imi pare rf,u. Nu md mai obosesc sd mai fac interpeldri pe ultimii
metri, pentru cd oricum nu se face nimic.

Domnul consilier Cristian Lazarovici - este prima mea intervenlie in Consiliul Local, imi
cer scuze, 9i dacd intervenlia mea nu se va ridica la nivelulagtept[rilor dumneavoastrd, imi cer scuze.
IntervenJia de astdzi este legatd de o chestiune care s-a mai vehiculat, s-a mai discutat in
Consiliul Local, problema protej[rii monumentelor istorice, monumente istorice protejate prin Legea
nr. 42212001. Revin cu aceastd disculie avAnd in vedere cd in oragul nostru se regdsesc foarte multe
clddiri care sunt monument istoric, dar sunt intr-o stare de degradare avansatd. Ineditul interven{iei
mele de astdzi, pe care am gi depus-o la secretariatul Consiliului Local, vine cu o serie de propr-rneri
cdtre ExecLrtivul Primdriei care, impreund cLr proprietarii. probabil vor fi nevoili sd gdseasca nigte
solu{ii pentru scoaterea din aceastd situalie a acestor monumente istorice. Interpelarea mea este
depusa qi in scris la secretariatul Consiliului Local, a$tept un rdspuns din partea dumneavoastrd.
Doamna pregedinte de qedinf[ Citilina Camelia Lupagcu - am sd am gi eu cAteva cuvirrte
de spr-rs domnului Primar, fiindca este adevdrat cd in tot acest timp cAt a mai rdmas pdnl la finalul
mandatului nostru, nu mai putem rezolva nimic din marile probleme ale municipiului Botogani, dar,
de flecare datd, timp de acegti patru ani, noi, consilierii PNL, am fost acuzali permanent ca fii o
,,alian{d a rdului", cei care nu facem altceva decAt si punem piedici in ceea ce inseamnd dezvoltarea
municipiului Botogani.
De aceea, mi-am permis sd rnd uit un pic in presd, in presa din 2013 qi pdnn acum. special
petrtru a descoperi dacd noi, consilierii locali. suntem cei ai ,.alianJei rdului" sau poate altcineva nu a
inleles mare lucru din ceea ce inseamnd administralia publicd. $i iata ce am gdsit. stimali colegi:
- l9 februarie 2013 - botogani.ro Domnul Portariuc,.am discu{ii cu rninistrul Duga, locuin{e pentru
tineri vom face, 15.000 euro. Vom incepe lLrcrdrile in var5";
- 27 noiembrie 2013 - Botogani necenzurat gi toate publica{iile: Avem vegti bune penrru Botogani.
mai multe cAnd voi ajunge acasd, 168 milioane de euro. investilii in: trenul de mare vitezd, arend
la Vladeni, povestea aceea frumoasd pe care o gtirn foarte bine;
- l0 iulie 2013 - botosaninews: Parcul este in reabilitare, se vor monta 200 de bdnci. vom avea o
zond pentru pduni gi cdprioare, este o procedurd speciald pentru gestionarea acestor pasari domnul primar Ovidiu Portariuc;
- 9 ianuarie2014 - botosaninews, domnul Portariuc - Bugetul pentru anul 2014 v-a cuprinde 5000
de euro pentru fiecare tAndr care igi doregte sd deschidd o afacere, declaralia domnulLri prirnar
Ovidiu Portariuc;
- 25 mai 2015 - botosanionline - Domnul Porlariuc vrea microbuz electric Ai, desigur, s-a gi
plimbat cu acel microbuz electric;
- l4 septembrie 2015 - botosaniexpress gi toatd presa din zona respectivd - Miercuri sau joi vom
primi vizita unei delegalii chineze interesate de a construi locuin{e pentru tineri, 2000 de locuin!e.
Dupa o ord de discLr{ii cu delegalia chinezd, s-au I}cut 500; astdzi, nu avem nici una.

Proces verbal gedintd ordinard Consiliu Local Botogani
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-

4 fbbruarie20l5 -Gazeta de Botogani - Asfaltarea strdzii Maramureg v-a fi irrceputa gi finalizatd
in acest an, terlrlenul este de 6 lLrni; existd gi o fotografie in care domnul Portariuc este aldturi de
echipd 9i se pregdte$te

sA

23 septembrie 2015

-

demareze lucrarile la strada Maramureg, le-ali terminat? Cd nu rnai gtiu.

Poftariuc: ,,Am reugit deblocarea proiectulLri de la Teatrul ,,Mihai
Eminescu". S-a gbsit o solu{ie prin care sumele necesare pentru consolidarea teatrului vor fi
abordate printr-un proiect separat care v-a fi licitat in perioada imediat urmdtoare. Teatrul este in
conservare.

- 3 februarie 2016 *

botosaniexpress, Portariuc - ,rvreall sd vd anun{ cd in cadrul Zonei
Metropolitane sdptdmAna viitoare voi semna parteneriatul cu Bucecea in vederea realizdrii
parcului industrial. Parteneriatul nu a fost semnat, parcul industrial, nici atdt.
- 19 decembrie 2014 - botosaninews: ,,Vom avea un stadion de 5 stele, tribune acoperite".
Reprezentanfii primdriei au in vedere realizarea unei investilii ma.iore in anul 2015 pe stadionul
municipal. EdilLrl vrea teren de fotbal sintetic. Este vorba despre terenul din parc. Este bine
localizat, cu parcare alSturi. Parcarea este. terenul nu este, doar la capitolul prornisiuni.
- 14 aprilie 2014, botosaninews - Portariuc: Domnul furcanu rdspunde (dornnul furcanu Eugen,
9i vd rog sd vd adrrce{i aminte de gedinlele respective) cu funclia dacl nu termind in tirnp util
nocturna de la stadion. Acum, in preajma alegerilor, nocturna este asumati la capitolul investilii
fmalizate qi 1}cute de cdtre domnul Ovidiu Portariuc. Atunci spuneali adev[rul, acum nu.
- 2l ianuarie 2014: Poftariuc vrea referendum pe tema finanjarii investiliilor de la stadion;
- 20 februarie 2013: Portariuc, la sfat cu Dragnea, pentru fonduri gi promovare turisticd;
- l5 rnai 2014: domnul Portariuc str6nge sernndturi pentru a scuti locLritorii de la plata cotelor
comune la incdlzire. CAte semndturi ali strAns gi ce a{i fdcut, domnule primar?
- 4 noiembrie 2014, evenimentul.ro: Portariuc -,,Vreau sd achiziliondm trdsuri cu care turigtii vor
putea face plimbdri. Ne gdndim la un proiect integrat acolo, pentru a realiza pe timpul verii
concerte cu Filarmonica." Am pierdut Centnrl Vechi, domnule primar.
- 18 august 2014 - Turismr-rl este o resursd pe care Boto;aniLrl se poate baza. Deschiderea
Centrului de Promovare Turisticd atinge un alt deziderat al nostru. si anurne revitalizarea
Centrului Vechi
Toate aceste lucruri le-ag putea continua la nesf-drgit, numai cd nu am avut timpul gi rabdarea
necesard sd citesc toate minciunile din 2013 pAnd inziua de astazi. in schimb, ag incheia tot citAndu-l
pe domnul Ovidiu Portariuc. care spunea la un moment dat cd sperd ca mdcar acum, ag splure eu, gi nu
atunci, sd se trezeasca la realitate gi sa igi faca datoria de reprezentant al comLrnitalii locale. Carn atdt
am dorit sd vd spun, domnule primar, vdurez sLrcces in continuare, sper din tot sufletul sd ave{i parte,
mdcar la capitolul visuri frumoase, gi imi doresc din tot sufletul mircar sa visali frumos.

Domnul consilier Ovidiu Daniel

Luca

vreau sd imbrac aici toatd intervenlia
dumneavoastri intr-o frazd rostitd de domnul primar Portariuc Ai afigatd pe bannere, pliante, in care
dumnealui poza cu sloganul ,,Durnneavoastrd cu votul, eu cu proiectele", asta a fost capul de afig. ELr
zic cd, s-a linut de cuvdnt, proiecte avem, din cite am auzit, nu le vedem, asta e, dar pe hdrtie le avem.
Pe Bulevardul Mihai Eminescu ag dori sd se facd o trecere in revist[ pe la acele borduri
inclinate de la trecerile de pietoni, de la legatLrrile in trotuare despartite de aleile adiacente, pentrLl
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persoanele cu dizabilitdti, cele care se deplaseazd cu ajutorul cdrucioarelor. Probabil, dupd atata timp,
s-au ldsat, 9i din cauza traficului s-a ldsat structura, gi pavele prezinLd,o diferen{d mare de nivel fald de

bordura pe unde coboard persoana cu clrulul. Face aproape imposibild,urcarea pe trotuar a cdru{ului.
presupune efort mare, cel pulin la iegirea de pe Pietonalul Unirii pe Bulevard, acolo e mai gravd
treaba. dar e bine de verificat tot ce este pavelat, cap-coadd.

Un al doilea lucru: arn solicitat comisiei de sistematizare, printr-o interven{ie anterioard, mai
veclre in Consiliul Local, vis-a-vis de posibilitatea instituirii unui sens unic pe Aleea Scipione
Bddescu. Am explicat atunci, la 100 de metri spre George Enescu este o altd alee, este o alt6 alee,
Dirnitrie BrAndzd, care deja are un sens un sens unic, cu sensul dinspre Primdverii spre strada Vdrnav,
9i atunci am inchide un inel, daci am institui sens unic Ai pe aceastd alee, Scipione Bdclescu, care
trece prin fostul restaurant Dallas, aleea Dimitrie BrAndza e cea care trece pe la $coala Nr. 17. S-ar
f-ace acolo un circuit inchis gi s-ar degaja gi fluidiza circulalia, gi strada Vdrnav este deja cu sens unic,
dinspre George Enescu spre Primiverii, deci s-ar potrivi perfect acolo. Oricum, pe acea alee, pe
Dimitrie Brdndzd, se parcheazd pe un sens, degi strada este deschisl circula{iei in ambele sensuri,
acolo foarte greu vom da drumul la circulalia fluentd, adicd sd nu se mai parcheze, pentru cd de ani de
zile parcheazd,acolo, qi darn legalitate celor care sta{ioneazd gi parcheazd autoturisrnul. riveranilor, pe
o bandd, gi o bandd sd fie deschisd traficului pe un singur sens.
Ne gAndirn la interven{ii UPU, Pompieri, acolo s-ar bloca circula!ia: cAnd vin doud rnagini din
sensuri opuse, una trebuie sd urce, qi nu prea are unde, este spaliul verde, pe dreapta este scuar cu
gard, situa{ia este delicatd, gi cred ci ar fi bine, s-ar preta acolo, E;i nu costd, deja este asfaltatd, niqte
marcaje gi atdta tot.
Aq mai avea de intrebat, dintr-o purd curiozitate, dar foarte bine motivatd, este acea speld cu
Eltrans-ul gi cu acel domn care a oblinut o retrocedare dintr-o suprafaja de teren din curtea Eltransului. El are un titlu de proprietate ernis de prefectura Botogani, nr. 166735129.05.2013, voiam sd
intreb dac[ s-a atacat acel ordin la ora actuala. data de azi. cand vorbim.
Mie mi se pare logic Ai normal sd se fi atacat deoarece nu avea cum sd fie emis acel titlu de
proprietate atdt timp cdt terenul era ipotecat la un credit bancar cdtre societatea Eltrans, era in
domeniul public al municipiului, nicidecum privat, ca sd poatd fi instrdinat, ca sd nu mai vorbim de
acele aspecte total neclare vi.s'-a-vis de extrasele de carte funciard in care cel care a revendicat a
prezentat certificat in care terenul este degrevat de orice construc{ie, Eltrans-Lrl are certificat, extras de
carte funciard, in care scrie clar, ca qi existentul. Dacd mergern acum, acelagi lucru il ldmuregte gi
extrasul de carte funciard: rampd, construcfie, aici ag dori sa fiu lamurit dacd titlul de proprietate
fdcut obiectul unui proces in instan{d.

Daci este adevdrat ce se aude cu ziua Po(ilor deschise, domnule Primar, suntem irrvitali

a

ta

Corniqa, ag dori sd ludm mdsuri preventive de proteclie individLrald, pentru c5 acolo incd se lucreazd,

gtiu dacd este indicat a intra vizitatorii in interior, se va da de grlmezi de materiale, roabe,
muncitori, cazmale, plus am vdzut scara care urcd pe turnul pentru tobogan. Aceea e Idcutd, probabil,
gi pentru adrenalinS. $i la urcare pe scar[ qi unghiuljoaci ugor, acolo vor urca, probabil, gi copii, gi
nu gtiu cum se va intdmpla, sper sd ne incadrdm gi in termene, eu nu am auzit acum de inceperea unui
lucru la o comisie de receplie. M5 gdndesc cd la ce este acolo, o receplie dureazd cel pulin o lund.
Probele care se vor face la acele aparate, ele trebuie sd meargd in gol cel puJin o lun5, sunt lucruri
nr"r
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care tot se duc, nu putem face recep{ia dacf, nu supunem la o probd dat[ de cartea tehnicd, dacd trece
acea prob6, acel test, ca qi duratd, numai ca ore de funclionare, nLr rnai vorbim de calitate, qi de-abia

atunci se poate face receplia. nu se face acolo, ad-hoc. intr-o zi.
Ca sa nu mai spunem de angajari, iardgi, presupune instruirea personalului, e un alt regim, e
ceva nou, cu care noi, botoqdnenii, nu ne-am rnai intAlnit. Personalul angajat trebuie sI cunoascd tot

ce inseamnd gi pe prevenJie, gi de proteclie, qi de siguran{d, sa stdpdneascd aparaturile, utilajele,
intervenlia de prim-ajutor consider cd e necesard sd o cunoascd acel angajat, sd fie instruit pe linie de
prim-ajutor. Acestea sunt de duratd, gi din acest motiv zic sd miqcdrn pu{in.

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei - ali dat nigte citate din presd, aS vrea sd vd citesc gi
eu ceva din pres6:22 septembrie 2010 -Noi nu avem educatori in comisiile de licitalie. Din 2004 gi
pAnd acum in comisia de licitalie de la Primdrie de fiecare datd au fdcut pafte, pentru a evita orice
disculie colegi de-ai mei, de la toate partidele politice. Si nu luaJi de la un partid politic cineva care e
inafara domeniului. $tiu eu, eventual educatori, cum v[d pe la ConsiliLrl Judetean. Nu, un inginer
constructor de la alt partid politic este in comisia de licitalie de ta Primarie ca sd nu spund nimeni cd
vine unul - dacd punem noi, atAta te pdcdleam, dar pe acegtia nu-i putem pdcali - Catalin Flutur.
Haideti sd lasdm specialigtii sa facd lucrurile asa cum trebuiesc licute, iar mai mult, aEa cum a{i putr-rt
taia banii de la ilLrminat cu led pe BulevardLrl Mihai Eminescu gi alte investilii ale Primariei, puteali
face gi lucruri pozitive, nu numai lucruri negative. Afi avut majoritatea in Consiliul Local.
Doamna preqedinte de qedinf[ Citllina Camelia Lupa;cu - nrajoritatea aparline, atdta
tirnp c6t ali dorit sd vd spun cd suntefi viceprimar, bdnuiesc cd aveli majoritate, de aia sunte{i
viceprirnar la ora actualS, agadar o sd vd rog frumos sd vd asumali absolut tot ceea ce nu ali fdcut in
aceastd perioad5. Declaralia respectivd nu;tiu chiar, era in 2010. Eu mi-ag dori sa vd Lritali in
declaraJiile dumneavoastrd gi declaraliile domnului Ovidiu Portariuc fiindca suntem astdzi in
Consiliul Local al Municipiului Botoqani.
Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - vdd cd principala problema la finalul acestui
mandat este iluminatul cu led. La atAta minte,aldla cerinje. Noi arn redimensionat sumele respective,
le-am relocat cdtre o zond importantd pentru cetd{enii Municipiului Botogani. in spe![. sistematizarea
cartierului Luizoaia. $i tot ce inseamnd acolo. VAlcelei, Luizoaia, PopduIi, toatd zorra aceea in care
parcd suntem intr-o comunit lirnitrolZ,;i cele limitrof-e sunt mai bine organizate decat noi, imi cer
scuze pentru cei din jLrrLrl nostru, a BotoganiulLri. Dar nu se vorbeste concret despre faprul cd nu se
f-ace nirnic in acest sens pe zona respectiva. $i tot plAngem dupd statiile de tramvai, dupd iluminatul
cu led, care nu erau o prioritate. Eu nu am spLls cd nu sunt oportune, cd nu avem nevoie de ele, dar
avem totusi un iluminat licLrt acum cdliva ani pe Bulevard Ei care funcfioneazS, foarte bine chiar
func{ioneazd.

Am votat in acest Consiliu 9i l-am mandatat pe domnul Primar sd rezolve p6rlile comune in ce
priveEte Asocialiile. Le-a promis marea cu sarea celor de la asocialii, face ;edin!e, le mai spune iar sd
nu-gi plateasc[ impozitele. Ali avut 4 ani sd le rezolvali. Tot vd pldngeli cd nu aveli majoritate, dar
aveli doi viceprimari pe care i-a!i pus. Unuia i-a!i cumpdrat sufletul, celdlalt se aga{d cu dinlii de
scaun, ce vreli mai mult de atdt? Ce rnajoritate vreli cu doi viceprimari? Aveti Executivul in mdna.
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Noi putem sd votdm aici cum am votat si acum, tot felul de proiecte de hotardre, dar dac6
dumneavoastrd nu vreli sd le pune{i in aplicare si le blocati ca si modalitate de achizi!ie a unor lucrdri,
servicii, produse, nu faceti. in 2014 ali licut la fel. acum a1i ldcr-rt la f'el, ave{i puterea in mdn6. ce

vreti mai mult de atdt?
Vd laudali cu nocturna. ce splrne doamna Lupagcr-r. Dar si spun public cd refirza{i sa semnati
un act de conciliere cu firma EnergoBit, in care avem niste mdsuri impuse de Curtea de Conturi qi in
care v-am fdcut plAngere si Ia Curtea de Conturi la Bucuregti pentru cd pe plan local se pare cd afi
rezolvat deja cu baielii de aici, cd ei nu vor sd audd. Dar in schimb ali pus panou cu nocturna dar
refuza{i si face!i lucrul acesta. Sa conciliem o problemd, a noastrir a tlrturor, a acestui Consiliu, cd am
votat toli ce am lbcut acolo. Nu vre{i.
Ali fEcut Parcul Curcubeului, foarte bine. Pe aceastd cale, dacd baielii de la Suceava se uit6, si
ia aminte cd au lucrat Cornell's Floor la Parcul Curcubeului. Mergeli vd rog gi luali tot ce au frcut in
ParcuI Curcubeului Cornell's Floor, cum aproape e ddrdmat gi stricat tot, gi venili gi strAnge!i pu!in cu
Lrga pe aici. Cd sigur o sd aflali ce trebuie sd aflali. Ca s[ vede{i in ce hal aratd o investifie lIcutd de
Cornell's Floor in Parcul Curcubeului.
Cum sd vorbim despre Corniqa cdnd noi vorbim despre stalii de tramvai, ch asta crapd in
oragul acesta, nu cd noi, cdt de cur6nd, vom suporta din bugetul local, integral, aceastd lucrare. Nu
vorbim despre Teatru, care nu apare nicdieri in discursul dumneavoastrS, decdt Colectiv, Colectiv.
Colectiv. Colectiv, acolo erau probleme tehnice, care erau inainte de Colectiv, puteau fi rezolvate. Ali
gAsit o scuzd perfecta. Mi-a!i spus gi de bLrncdrul anti-atornic pe care l-a!i descoperit;i sunt probleme
9i le-a!i rezolvat gi acolo.

Despre lucrarea extraordinard gi mareala de pe strada Primdverii, urrde mereu se ceartd
constructorii intre ei gi sunt subiect de presd. Felicit5ri si pentru asta, despre asta nu avefi nirnic de
precizat, cd deja trebuie sd repar'6m noi unde s-a finalizat lucrarea acum ult an. Foarte bine siasta.
V-a!i pus panouri ca ali rezolvat cu cAinii. Primesc zilnic la servici teancuri cu sesizdri cu
cdini. A1i rezolvat sau nu? Ca sd in{elegem ce vorbili. Ali avut qi firmd care toatd ziuaa stat la usd si
v-a spus ce vreli dumneavoastrd gi le-afi dat telefon gi s-au dus ei pe firul scurt.
Centrul vechi. Ba a!i pus politie cdlare, ba a!i pus post permanent de polilie si ne-a urnilit Lrn
copil de l5-16 ani gi s-a urcat pe rnagina poliliei gi a licut exchibilie pe ma;ina. Ba ati licut post fix.
Sunt niste spalii acolo, a!i vrut cu orice chip sa le administreze Primdria. Am fost zilele trecute, sunt
inchise toate. cu hdrtie in geam. Am un cunoscut care vrea sd inchirieze un spaliu. intreb la noijos, la

municipalitate, dacd se poate inchiria un spa!iu. Nu, cd toate sunt inchiriate. $i toate stau cu ziare in
geam, c[ sunt inchise.
Ali avut un mandat plin de succes, dupa cAte observdm, domnule Prirnar. fdra sd caut numai
pdrlile gregite. La terenul de la sere, alta opera de artd, pune{i gi asta pe Lrn banner. Suntem chemati
intr-un litigiu cu o societate care are pdm6nt al5turi de noi, care vrea drept de acces. Am fEcr-rt
constructia, v-a notificat inainte de a incepe construclia cd vrea cale de acces, gi ali refuzat. $i acum
in instanld, am gdsit notificdrile acelea, gi o sd vrea sd d5r6mdm, sd tdiem prin prin terenul de joacd,
vrea cale de acces. Suntem chemafi in instanfd, acolo, la fata locului, judecdtorul vrea sd meargd
acolo. $tiali lucrurile acestea? $i ca am gdsit in instanld adrese in care v-a notificat cd vrea cale de
acces gi ali refuzat sd face{i lucrul acesta? Felicitari.
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Doamna presedinte de qedin{d C[tllina Camelia Lupaqcu - Domnule Portariuc, qi noi am
avut rdbdare cu dumneavoastrd, din nefericire pentru municipalitate, incd mai avem o perioadd scurtd
gi cine rAde la urmd, rdde mai bine.

Domnul consilier Paul Oniqa * a$ fi vrurt sd nu mai vorbesc qedin{a asta. Ce pot sA vd spLrn?
martor am fost la toate evenimentele in Consiliul Local. Am asistat la tot felLrl de dispute de o parte gi
de cealalta. Rezultatele in schimb, a performanJei manageriale, sau lipsa de perforrnanld managerialS
administrativd ne-a adus astdzi aici, mai avem o luna de zile de mandat, este clar pentru toatd lumea
cd acest mandat este ratat. Am ascultat de foarte multe ori cum a incercat domnul viceprimar si
acopere toate nerealizdrile prin zdmbete, prin glume, prin nu gtiu ce. Oamenii in general in Botogani
sunt nemultumili.

cI orice ne-am

propllne acum in ultimul ceas, nu vom mai putea rezolva absolut
nimic, avdnd in vedere pierderile colosale in materie de proiecte mari, proiecte mici, realizdri, viata
oamenilor, plecatul lor din municipiu, pdrSsirea oragului de mii de locuitori in aceste interval de timp,
deci n-ar trebui sa fim mdndri absolut deloc de acest mandat pentru cd rezultatele noastre din pLrnct de
vedere al rezolvdrii problemelor sau problematicii viefilor oamenilor din Municipiul Botogani lasd
fbarte mult de dorit. Un orag pardsit de locuitorii lui este Lrn orag pierdLrt, gi aici ne regdsim, intr-un
orag pierdut, un oras liri sperante, fird ca sd le ddm oamenilor speran!a zilei de mdine, copiii le
pleac6, cei care sunt la facultdli la Cluj, la Tirnigoara, la Bucuregti nr-r se mai intorc la Botogani pentru
cd nu au aici un loc de muncd asigurat, tinerii gi alli absolvenli de gcoli, de licee din MLrnicipiul
Botogani pleacd din Botogani in alte tdri sau in alte judele sd munceascd. Este clar cd peste tot s-a
a$ezat o tristele gi o umbrd c6t se poate de urAta in viafa oamenilor.
Eu cel pu{in, imi aduc aminte, cd din ce interpeldri am avut, nlr s-a realizat absolut nimic,
oricAt am discuta in acest Consiliu, mai departe, acolo unde trebr,rie sd se ia decizia, nu se intdmpld
nimic. Am observat gi in gedinla aceasta, atunci cAnd doamna Catdlina Lupagcu a avut observalii de
ficut in istoricul celor 4 ani, din partea celor care ar fi trebuit sd aibd un rdspuns concret nu am vdzut
decAt rdsete, zdmbete, o distraclie intreaga. Nimeni nu i;i asumd rdspunderea pentru ceea ce a fEcut ca
gi administrator sau ca Ei rnanager in materie de adrninistra{ie publica.
Am putea vorbi mult despre nerealizdri, cdci despre realizdri nu rnai pLltem discuta absolr.rt
nirnic pentru cd nu le avem, inafard de cAteva sensuri giratorii, la restul se dd vina pe povara
mandatului de dinainte ldsat pe aceastd perioada. Datorii peste tot. Acum am asistat in perioada
recentd la un credit de l2 milioane de lei a proiectului Corni;a. N-am fEcut decAt sd impovdrdm
bugetul local, oamenii ace;tia din ce in ce mai amdrdli din Municipiul Botoqani n-au sd mai poatd sd
suporte toate costurile administrdrii MunicipiLrlui Botogani. Avem o situalie tristd, v-am mai spr.rs,
50% din populaf ia activS, calificatd, au pdrdsit Municipiul Botogani. Eu md gAndesc cu groazd ci in
urmdtorii 4 ani, chiar dacd ar fi in continuare acelagi primar, domnul Portariuc, cu acelaEi viceprirnar,
eu nu vdd nici o speranld ca lucrurile sd se schimbe in bine, sub nici o formd, oric6t ag fi de optimist,
oricAt m-a; imbata cr"r apd chioard, nu existd nici o speranfd. Nu Etiu cine ar putea sb scoati
Municipiul Botogani din toate datoriile pe care le-a acumulat Ei sd devind un orag infloritor. Vorbim
de stalii de tramvai dar nu avem tramvaie, le cade tabla de pe vagoane, ginele sunt varzd, transport
Eu cred

l0
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inuman, mizerabil. Discutdm despre lucruri care ar trebui rase de pe fala Municipiului Botogani, gi
punem ceva in loc, sd punem altceva, tot timpul, altceva, ca sd irnbundtd{im viafa oamenilor. Nu

si
se

int6mpld nimic, nu $tiu, cred cd am asistat in 4 ani la o dozi mare de inconqtien{d, de nepricepere, de
lipsa de abordare a problernelor importante in viala oamenilor, nu avem nimic realizat. intrebali-i pe
oameni pe stradd, cred cb a\i vdznl gi la corturile peritru strdnsul semndturilor ci nu se inghesuie sd

in spa{iul acesta al nerezolvdrii problemelor curente ale oamenilor.
Dar schimb registrul acum si vb spun altceva, gi rog pe colega mea, Tereza Nica, pe care o
cunosc, o femeie plini de viald gi atitudine. Trdiesc o nebuloasd gi o nein{elegere cLr privire la
dumneaei. Este flancata in stanga si in dreapta de doi consilieri PSD, iar zilele trecute, cu pldcere am
asistat, la depunerea mandatului pentru Prirndrie, din partea tjNPR. O rog, cu politele si cu un gram
de curaj, baremi in ultima gi penultima gedinld ordinard de Consiliu, sd ia cuv6ntul sd nu mai stea sub
amenintarea PSD, sub amenintarea faptului cd nu are voie sd vorbeascd, stiu de la dumneaei, gi o
;tiu
foarte bine de ani de zile gi pe dumneaei ;i pe solul dumneaei. A avut multe nemullumiri gi ar avea
posibilitatea sd igi exprime un punct de vedere. in ultimul ceas, colega mea dragd TerezaNica, lLra{i
cr-rvdntul gi spuneli ceva despre situa!ia din Consiliul Local, despre acesta mandat. Nu tace{i, cd nu
veli rezolva nimic dacd o sa taceli ;i in campanie cum tdceli in Consiliu, nu veti face nimic. Eu sunt
convins cd aveli de spus ceva, ag vrea sd v6 dau curaj, numai atdt. Dacd vreli sd il primili de la mine
ca gi prieten, vd stimulezcasd luali cuvAntul gi sd spune{i 3 cuvinte. Foafte pulin ati vorbit qi qtiu cd
semneze

ave[i fbarte multe de spus.

Doamna presedinte de qedin{i Cltilina Camelia Lupaqcu - dacd tot am schimbat registrul
discLrliilor, rdsptrnsul domnului Primar a fost perfect: sa stea acolo ca sd fle sub control.

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei - md provoca{i sd citesc titlul de pe desktop, dar fac
un efort gi nu il citesc. A; vrea sd dau un rdspuns domnului l'urcanu pentru cd Direc{ia la care
lucreazd dumnealui este ?n subordinea dumneavoastrd, a ConsiliulLri Local gi am vdzut cd este foarte
br-rn la criticd dar nu igi rezolvd sarcinile de serviciu pe care le are in mod direct.
$i aici ma refer la
parcul de joacd de pe terenul fbstelor sere, dacd tot l-a adr-rs in disculii, care are fbarte multe obiecte
defecte ;i s-a mullumit prin a pune un semn cu "obiect de joacd defect", in loc sd facd toate
demersurile pentru a repara acele obiecte de joaca, cum, de altfel, este gi Parcul Curcubeului pe care
ni-l aduce in aten{ie gi spune cd este intr-o stare de degradare, dar nu pune mdna s5 facd treabS, pentru
c[ este in administrarea dumnealLri. Adicd dernagogie din asta ieftini am mai vdznl^ stimafi colegi, dar
haideti si punem mAna sd facem treabS. La Stadion sLrnteli ordonator principal de credite. afi semnar
contractul. rezolvali problerna cu Curtea de ContLrri. Atunci cdnd ave{i interes sI veniti fuga la
Primdrie, cd sunte(i irr sLrbordinea Plimdriei si atunci cAnd aveli de criticat, nu sunteti in subordinea
Primariei, suntefi in sLrbordinea Consiliului Local.
$i a; vrea sd ii dau un scurt rdspuns domnului Oniqa, pentru cd a licut referire la numele meu.
am ascultat 4 ani de zile, domnule consilier, numai critici. Dar atunci c6nd ati avut ocazia sa faceli
parte dintr-o comisie sd ajutafi Consiliul gi Primaria, v-a!i dat demisia de fiecare data
;i ali fugit de
rdspundere. Ati fi fost de apreciat dacd aJi fi venit intr-un mod constructiv sd faceti parte dintr-o

lt
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echipa, sd cunoa$teti problemele gi sd ajutati la rezolvarea
lor. Asa, discurs demagogic, probabil cd
este campanie electorald qi acum este putin mai
intens, de asta ali insistat.

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumi intervenlia mea se va
ref-eri la problemele astea
vechi care treneazd,legate de reparalii strdzi. Am intervenit
in cuvantul meu aici, am mai solicitat
intervenlia pe anumite tronsoane. Acum, recent, ca sd
m6 fac purtatorul unor concetaleni de-ai rnei
care locuiesc in zona despre care voi face vorbire
- este vorba despre o por{iLrrre destul de mica de
stradd - continuarea strdzii Peneg curcanu[, din zona unde
locuiesc, pe portiunea dintre strada
Cdlugdreni ;i iegirea care ar fl trebuit sd, este o alee pietonala
care duce in Tudor vladimirescu. este
de ani de zile intr-o stare rea, sd ii spun aga, gi am fbst recent
abordat de cei din zond, pentru cd
mandatul meu, al dumneavoastrd, al nostru, e pe cale sa ia
sffirgit, pe ultima sutd de metri, m-au rugat,
daca pot interveni la Executiv, aici la Primdrie, dacd
se poate rezolva aceast6 problemd. Nu vd ascund
faptul cd gi eu personal am avut o cerere legata de strada Alecsandri
care, din pdcate, a rdmas acolo
neficutd' nedorind in mod special ca si incununez eu intr-un fel,
cu
voie sau fbrd voie, neajunsurile
;i
pe care dumneavoastrd le-afi scos in eviden{d legat
de administratia actualulr-ri Executiv.
Doresc

doar atdt sd spun, cd eu personal, dumneavoastrd care sunte{i de fa!6
aici gtili odiseea
intrarii mele in consiliul Local, oarecum cu mult efort am reugit
s6 acced aici, mi-am dorit sa
intervin, sa imi pun gi eu amprenta pulin in bunul mers al urbei
acestea, sd vin gi eu cu un plus. Am
incercat de multe ori, am intervenit atat cat m-am priceput, gi
trebuie sd recunosc clr un gust amar cd
nu tot ce am propus gi tot ce am cerut aici a avut finalizare
beneficd. Repet, nu doresc sd ardt cu
;i

degetul pe nimeni, mai ales ca f-ac parte dintre cei care am suslinut
Executivul, sd zic asa, m-am situat
de partea stdngb a politicii, dar nu pot nega faptul cd am un sentiment de
neimplinire pentru c6 nu am
reuqit sd rezolv anumite probleme care nll stdteau strict de condeiul
meu sall de semnatura mea, nu-mi
apartin in totalitate aceste Iucruri. Am cerut sd se rezolve anumite probleme,
nu s-all rezolvat. De
aceea' probabil, am sd inchei acest mandat, probabil este capat
de Iinie pentru mine. cd nu imi doresc
sb mai continui sd candidez, din mai multe motive, nu le
f-ac publice, gi vreau sd va mdrlurisesc cd din
pacate nu alrl satisfaclii de pe urma acestei experienle pe
care mi-arn dorit-o, pe care am cunoscllt-o
intr-un final, 9i care, de fapt, a rdmas in coadd de pe;te, pentrlr cd sunt
multe lucruri pe care noi,
consilierii, le-am discutat, le-am propus;i, din pdcate, au rdmas doar la stadiu
de proiect de discu!ie;i
nu s-au finalizat. Mai trebuie sd
linem cont ;i de faptul cd nu intotdeauna Executivul s-a bucurat gi de
sprijinul nostru, acum dacd scoatem la iveala tot ce a fost nepldcut sub bagheta
domnulLri poftariuc,
inseamrrd cd al{ii au avut nurnai reugite. Trebuie sa pastram propor{ia
gi sa fim corecli vis-a-vis de noi,
in primul rand, 9i de realitali. De aceea, eu mai fac o interven!ie in numele
cetdlenilor, tocmai pentru
ce am spus aici, poate pe ultima sutd se poate remedia pulinul pe
care l-am cerut. Cam at6t am avut de
spus gi vd doresc sLlcces celor care v-ati propus sI continuati sd depunefi
candidaturile

in pozilia

consilieri.

I)oamna pregedinte de qedinfl Catltina Camelia Lupa;cu

de

- mullurnirn domnule consilier.

as vrea sd vd atrag aten{ia cd la un moment dat, la un amendament
clepus de

consilierii locali ai pNL.

strada Peneg Curcanul' aldturi de alte strazi din Municipiul Boto;ani
au beneficiat de alocarea Lrnor
sl'lrle, dar probabil au fbst omordte din faga aga cum a fost gi strada Maramuresului.
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Domnului consilier Eugen Cristian 'furcanu - referitor la ultimul coleg care a vorbit, din
pacate, pdnd la urma $i dumnealui a trebuit sd i;i v6nda sufletul pentru un post la UrbanServ si dupd
aia un an ;i ceva a fost in magina de vot, aga cd sd ldsam sfaturile.
Referitor la terenul de joacd de la fostele sere, la care domnul Cosmin Andrei
line sd imi facd
admonestare publicd, vreau sd vd spun cA am notificat constructorul de 5-6 ori, si refuzd sd faca lucrul
acesta, obiectele sunt in garanfie. Solutia ar fi s5 inchidem tot terenul de joacd pAnd cAnd acegtia ar
binevoi s[ vind s[ repare, sd ii ddm in jLrdecata, sd recuperdrn. Aceqtia sunt constrr,rctorii din Botosani.
cu dAnqii ati defilat.

La Stadion, eu as setnna ldra probleme notificarea, dar cei de la Curtea de Conturi mi-au pus
in vedere cd nu eu sllnt cel controlat, cd dumneavoastrd sunteti, gi domnLrl secretar aici de fa!6 ar
putea si vd ldmureascd, nu trebuia sd ajr-rngern in gedinla de Consiliu. O sd rlspundeli pentru asta, vI
garantez. $i sa nu uitali ca a{i fost incompatibil, domnule Cosmin Andrei, in perioada 2012 2014.
cdnd erali membru AGA gi la UrbanServ gi la ElTrans. Eu nu vdurez mandat usor pentru cd bdnLriesc
cd ANI o sd v5 dea unul fbarte scurt.
Doamna pre;edinte de qedin{I Citllina Camelia Lupaqcu - aici tatd lumea a gtiut, domnul
Cosmin Andrei a fost in Consiliul de Administratie si in AGA prin votul nostru. Existd hotdrdri de
Consiliu Local, agadar nu e o problemd.
Doamna consilier Nica Tereza - oricum aveam de gAnd astdzi sd fac o interpelare, dar nu
referitoare la ceea ce a zis bunul meu coleg, domnul Paul Oniga. Voiam sd vd rog, dacd doriti sa votali
de pe Nota Anexd punctul nr. 7, am inleles cd a fost o neinfelegere. aici este vorba despre Corpul
Medicilor Dentigti, de pe data de 23.03 std aceastd cerere. NLr gtir-r, s-a ritdcit probabil prin Primarie.
gi din cauza asta, abia ieri a fost plrs pe Nota r\nexd acest proiect gi sd gtili cd au nevoie neapdrat de
un spaliu.

$i in legaturd cu ce splrnea bunul meu coleg, domnul Paul Oniga, chiar dacd sunt flancatd de
doi membri PSD, nu m-au obligat niciodata, dar niciodatd sa votez clrm vor ei. Pe domnul Petru;ca il
cunosc de peste 20 de ani, iar eu nu sunt o fire rdzboinicd. iar dacd arn avut ceva sd fac in Consiliul
Local, am considerat cd. nu trebuie sd fac neapdrat o interpelare, cetdlenilor care au venit, le-am
preluat problema, poate la unii am rezolvat-o, la unii nu, dar nu sunt adepta interpelarilor in Consiliul
Local, mai ales rdzboinice. Eu vd mullumesc pentru lobby pe care mi l-a1i Iicut, poate m-a{i pLrs rdu
cu unii, poate nu, dar eu gtiu ca nu am nimic de ascuns gi am fost o persoand corectd qi totu;i sunt
privatizatd de 17 ani

;i

daca exist pe piald inseamnd c6 sunt Lrn om onest.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc

-

pentru sugestiile primite, au fost notate,
sugestiile primite de la dornnul Lazarovici, mi se pare o propunere pertinentd, la fel, cele venite de la
domnul Luca.
Pentru doamna Lupagcu gi domnul Oniga, care a incheiat intr-o notd extrem de pesimistd. ca
de obicei, o viziune deprimantd aslrpra a aceea ce inseamni viitorul orasului, as vfea pufin sa ii
schirnb aceastd viziune dacd se poate, cu nigte date concrete, statistice , care aratd, exact contrariul, cd

in ultimii 4 ani situalia in Boto;ani merge pe un trend ascendent, vorbesc de situalia economicd iar
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lucrurile sunt confirmate de cifre statistice la care dumneavoastrd aveli acces la Direclia Jude{eand de
Statistica gi la celelalte institulii deconcentrate. Vd dau un singur exemplu, in ultimii 4 ani s-au creat
peste 5000 de locuri de muncd in Municipiul Botogani. Date oficiale pe care le puteli lua de la

AJOFM. Sigur, pot vorbi qi de nivelul salariului mediu, de nivelul veniturilor agenlilor economici,
etc. Toate aceste cifre aratd dezvoltare economicd, cifrele dernografice, la fel, aratd bine, deci trendul
dezvoltdrii economico-sociale a municipiului este unul pozitiv.
Am {inut cont de ce a prezentat aici doamna viceprimar in declarafii, extrase din presd, nu am
sd le analizez pe fiecare punctual, vreau doar, intr-o scurtd,parantezdde 3 minute, sd vd reamintesc cd
in acest mandat s-au achitat datorii la bdnci de peste 500 miliarde lei vechi qi s-a obfinut echilibrarea
financiard a bugetului rnunicipiului, in anul 2012 eram intr-o situatie extrem de fragila, la finalul
anului, dovadd o fac adresele primite de la bancile comerciale atunci cAnd am vrut sd ne imprumutdm
pentru a finanla proiectul de termoficare care se af'la intr-un mare irnpas.
A fost nevoie, gti{i foarte bine, de sprijinul Bdncii Mondiale pentru a putea trece peste acest
impas. intre timp, situalia a fost echilibratd, chiar in aceste zile avem un control de monitorizare a
parametrilor economico-financiari, rezultatele aratd bine, ca atare putem continua dezvoltarea altor
proiecte.

Au fost finalizate cele doud mari proiecte: termoficarea ;i Comiga. Pentru cei care poate nu iqi
aminlesc, in ultimii 3 ani, am incheiat proiectul de termoficare^ realizdnd lucrdri si decontdri de
aproape de 30 milioane de euro.

S-a realizat in 3 ani proiectul Corniga, care la ora actuali depdgegte valoarea de 800 de
miliarde lei. $i pentru cei care continud la proiectul Corniga sd introducf, o serie de informatii false,
vreau sd v5 anun! cd in urma discLrtiilor avute cu constructorul, vom avea inclusiv econornii pentru cd
in momentul c6nd se flnalizeazd lucrdrile vom incepe recep{ia, urmeazS;i recep{ia pe obiective.
pelltrll cd a;a cLlm a spus gi domnul Luca. dureazd aceastd recepIie, gi in cel mai scurt timp va incepe
receplia pe obiective, astfel sa indeplinim obiectivul de deschidere a acestui parc irr luna iulie. Modul
in care s-a lucrat acolo, respectand caietul de sarcini ;i calitatea materialelor, prin incadrarea in acele
fi;e de cantitAti, s-a reugit realizarea unor economii de cdteva milioane lei. La momentul recepliei,
vom prezenta exact situalia economiilor realizate la acest proiect. Nu mai reamintesc economia
realizatd la licitalie de aproximativ 4 milioane de euro.
Trec in revistd, dacd vrefi, toate celelalte investilii incep6nd de la Parcul Curcubeului, Parcul
Mihai Eminescu, Piata Viilor reabilitatd complet cu toatd zona Primdverii, Vdrnav Ei parcarea de la
Pia{a Viilor, lucrdrile de reabilitare a Stadionului, reabilitarea si modernizarea strdzilor inventariate in
aceastd perioadd, vorbim de peste 45 de strdzi reabilitate complet, terenul de la Armat6, pentru cd
spuneali aici, doamna Lupaqcu, de o declaralie in care in urmti cu cd{iva ani discutam de acele
apartamente ANL. A durat aproape 2 ani. Fosta administralie a incercat aproape 6 ani si transfere
terenul de la Armat6, noi am reuqit in 2 ani sd transferdm acel teren de 44 ha Ei acum suntem pe cale
sd mai transferdm inca 30 ha pentru a reintregi acea zond,. A fost semnat gi contractul pentru
realizarea a 600 de locLrinle, 132 in prima trangd, proiectul tehnic a fost trirnis la Bucure;ti, domnul
arhitect gef este in sala. poate sd vd confirme, urmeazd licitalia pentru construc{ia carlierului de
locuinle. A fbst oblinutA finanlarea pentru un spital nou in Boto;ani dupd aproape 30 de ani, licitalia
este in desligurare, pe data de 1 1.05 se vor depune ofertele pentru corrstruclia acestLri spital.
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Sigur, a$ putea continua cu investifiile in qcoli gradinife,
in acest mandat, practic s-a atins
;i
investitiilor in sistemr-rl de inv5ldmant de peste 120 miliarde
de lei vechi, fiind
reabilitate sistemele electrice, mansarde, tot ce
a insemnat tdmplarie, dar in primul r6nd ne-a interesat
aceastd sigurant[ a elevilor gi am mers acolo
unde lucrurile au necesitat o intervenlie Lrrgent6.
Sigur, spatii verzi, trotuare, bdnci, coguri, indicatoare
rutiere, tot ceea ce inseamnd siguranla gi
estetica acestui ora$ a avut o prioritate in acest
mandat, qi atunci c6nd vom prezentaraportul acestui
mandat de 4 nai, toate aceste lucruri vom avea grija
sa fie prezentate cet6lenilor.
Am inteles cd ali ldcut amendamente citre reparafii
de str6zi, sigur, in mdsura in care bugetul
ne-a permis' am incercat sd atingem
;i aceste zone. Bun, gtiti foarte bine, se poate face un
amendament gi a propune o pozilie bugetard
la fel cum propusese gi cuvernul Boc terrninarea
drumului Botoqani-Suceava;i a stat aga c61iva ani pand
a venit cineva 9i a alocat banii, pentru cd
trebuie sd existe gi resursa financiard. Problerna
noastrd a fost achitarea datoriilor gi in momentul in
care vom avea disponibilitati financiare vom
aborda punctual toate aceste investi{ii.
Ca sd inchei, a$ spune cE dincolo de toate aceste obiective
materiale, investi{ii, poate cea mai
mare mulfumire ?n acest mandat, a mea gi a colegilor
mei, este cd nu treneaza nici cea mai mica
suspiciune asupra tuturor contractelor gestionate de
noi, degi au fost valori de milioane qi zeci de
milioane de euro, spre deosebire de alte perioade in care
vedem acum cd incep sd apard zrlnicsemne
de intrebare, suspiciuni la modul de cum au fost gestionali
banii. Unele dintre ele, sigur, sunt trimise
deja in -iudecatb iar altele sunt in cercetare. Deci nu
a; neglija nici acest lucru, un mod transparent,
corect si fEra a ridica nici un semn de intrebare asupra gestiunii
banului pLrblic.
cea mai mare valoare a

Doamna pre;edinte de qedin{I Citdlina Camelia Lupagcu
- tin sa vd fblicit, domnule
Primar, cd v-a!i ocupat de reclresarea demografica a
MunicipiulLri f]otogani, poate ne spunefi si noud
cum a{i fbcut-o, cum ali realizaL. Dumneavoastrf,ali
afirmat, eu voiam doarsdvdintreb cum a(i reugit
sd o l'ace{i' cd a{i rezolvat problerna IocLrrilor de
muncd, este apanajul agen{ilor ecorornici. domnule

Primar, 9i aducefi-vd arninte cd pentru acegti agenfi economici,
la un momerlt clat. a1i votat irlpotrivl
la proiectul de hotdr6re prin care am climinuat inrpozitul
Ia persoanele juridice. in acela;i timp,;tiu ca
ali echilibrat financiar municipiul prin noi imprumuturi.
Procesele verbale de la punctul 1 al ordinii de zi
au fost aprobate pebazdde semndturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect cle hotdrare privincl
incetarea ytantlatului de con.yilier.
local al dotnnului Catdlin virgit Alexa, prin clemisie este
avizatfavorabil de comisia de specialitate
nr' 5, nu prezintd disculii, gi, fiind suplrs la r,'ot, acesta este aprobat
cu unanimitate de voturi a

consil ieri

lo

r prezenli (21).

Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotdrare privincl t,alidarea
manclatttltti cle consilier
local a domnului vicenliu Corneliu Daniliuc este avizat favorabil
de
comisia de specialitate nr. 5 gi
de comisia de validare, nu prezintd discLrlii, gi. fiind
supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate
de voturi a consilierilor prezenli (21
).
Domnul vicen{iu corneriu Daniriuc depune jur6mdnt,r.
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Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind acordarea titlultti de ,,Cetdlean
de Onoare al municipiului Botosani" doamnei Sanda Toma Urichianu" este avizat favorabil de
cornisiile de specialitate nr.4 gi nr. 5, nu prezintd disculii, qi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (21).
Punctul 5 de pe ordinea de zt - Proiect de hotdrare pentru ntodificareu componenlei unor
comisii organizate de Consiliul Local, precum Si pentru inlocuirea reprezentanlilor Consilittlui Local
in unele colective de conducere

-

este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - in anexd la S.C. Locativa S.A. a rdrnas domnul
Florin Ghiorghip gi nu am modificat la precedenta gedinJd. TrebLrie sd trimitem pe altcineva, pentru
cd sunt eu cu domnul Tincu, domnul Plei;ca.
Doamna preqedinte de gedinfi
Brurni? Perfect.

Cltilina Camelia Lupaqcu -

facefi o propunere. Domnul

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre cu propunerea de mai sus, acesta este aprobat cu 2l de
voturi pentru gi I ablinere (domnul consilier Mihai cristinel Brumzr).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentru modificarea Hotdrarii Consilitrlui
Local al municipiului Botosani nr.6l din 29 martie 2012 privind aprobarea asocierii, a actului
constitutiv, precum $i a statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE II{TERCOMUNITAL,{ ,,ZOtLq
METROPOLITANA BOTO$ANI " - este avizar favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - am aflat de prin presd de alrd realizare a
domnului Primar, prin care a semnat contractul de management a juristului de laZona Metropolitand.
fdrd a avea studii de specialitate. Acesta este un lucru foarte grav gi, din pdcate, nu rnai avem timpul
necesar pentru a constitt"ti comisii din partea consiliului local pentru a veriflca activitatea $i
managementul celor de acolo, mdcar din punct de vedere al actelor emise.
In ce spela suntem, in condiliile in care respectivuljurist sau, m6 rog, pseudojunst, a semnat
acele docurnente, infr5liri, tot felul de parafe pe care le-a pus gi se pare cd sunt nule de drept. $tie
cineva sd ne spund din sald? De la resurse umane?
Doamna pregedinte de gedinf[ Citilina Camelia Lupagcu - stirnali colegi, pentrlr a
clarifica aceastd situalie pe care o afldm, iata, din pres5, cred cd este bine ca la ultima gedinla de
corrsiliu local domnul director al Zonei Metropolitane sd ne prezinte dosarul acestei persoane care a
fbst angajatd, eventual o copie, in care sd f-ie stipulat ,,conform cu originalul", in sensul in care
directorul si fi vdzut originalul diplomei, gi sd rre-o prezinte in cadrLrl consiliului local.
Este trist cd afldm din presd, dar Zona Metropolitand, de altfel, a fost des criticati de noi.
Poate cd era bine ca, la Lln moment dat, sd ne fi dat dernisia din ceea ce inseamnd consiliu de
administrafie. Nu am licut-o din respect pentru domnul primar Ovidiu Portariuc.
Domnul consilier Paul Oniga - propunerea mea este sd sistim orice aprobdri vrs-a-vrs de
Zona MetropolitanS, av6nd in vedere situa{ia nou creat6, s-ar pdrea cd ne afldm in faJa unei sitLralii
extraordinar de grave, toate hotdrdrile luate in cadrul Zonei Metropolitane pot fi lovite de nulitate
absolLrtd, avAnd in vedere cd jLrristul Zonei Metropolitane pllnea apostila acolo flra sa aibd studiile
adecvate, incadrarea a fost 1icut5 ilegal, acolo v-a iegi o intreaga poveste clin treaba asta 5i sd ne
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ab{inem sd mai aprobdm alte documente, comisii gi altele pe care ni le propunem noi aici vrs-a-vzs de
Zona Metropolitand, pAn[ la solu{ionarea situaliei.

Fiind supus la vot proiectLrl de hotar6re, acesta este respins cu I I voturi pentru, 3 voturi
impotrivd (domnii consilieri Lucel Butnariuc, Vicenliu Corneliu Daniliuc Ai Paul Oniga) gi 8 ablineri
(doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena Lazarec gi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu,
Mihai Cristinel Brumd, Cristian Lauren{iu Lazarovici. Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel
Murariu gi Eugen Cristian fLrrcanu).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentru aprobarea in principiu a achiziliei
unor imobile necesare dezvoltdrii unor investilii de interes local - este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 3 gi nr. 5 gi nefavorabil de comisia de specialitate nr. l, nu prezintd disculii, gi, fiind
supus la vot, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru gi 7 ablineri (doamnele consitier Lidia
Bucqinescu gi Elena Lazarec ai domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Mihai Cristinel Brumd,
cristian Laurenlir"r Lazarovici. RadLr Lebddd gi Eugen cristian furcanu).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotiirare privind aprobarea rezultatului
evaludrii celui de-al doilea an de managenxent din mandatul 2014-2017 Ia Filarmonica de Stat
Botosani- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 gi nr. 5, nu prezinta disculii, gi, fiind
supus lavot, acestaeste aprobatcu2l voturipentru gi I ablinere (domnul consilier Paul Oniga).
Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind aprobarea rezuhatului evaludrii
celui de-al doilea an de management din mandatul 2011-2017 la Teatrul "Mihai Eminescu" Botosani
- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr.4 gi nr. 5, nu prezinta discu{ii, gi, fiind supus la
vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22).
Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentru modificurea anexei la HCL nr.
307/2015 privind aprobarea numdntlui de bur.se acordate in invalamantul preuniver,sitar cle stat din
ntunicipitrl BotoSani pentru anul scolar 2015-2016 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate
nr.4 9i nr. 5, ttu prezintd, disculii, gi, fiind supLrs la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consi I ierif

o

r prezen[i (22).

Punctul

1l

de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare prit,ind prelungirea unor contracte de
- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5, nr-r prezintd disculii,
fiind
supus
Ia vot, acesta este aprobat cu 2l voturi pentru qi I ablinere (doamna consilier Elena
9i,
concesiune
Lazarec).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind completarea inventarului
bunurilor aparlindnd domeniului privat al ntunicipiului - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. l, nr. 3 qi nr. 5.
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Domnul consilier Eugen Cristian furcanu

-

am observat cA domnul Prefect ne-a anulat

aceastd hotar6re din 24 martie ..Se aprobd completarea inventarulLri bunurilor apar{inAnd domeniului

privat..." gi sunt enumarate trei adrese care all fbst refuzate de cdtre Prefecturd: Ion Creangd 31.
Vdrnav 22 gi Bucovina 11. in lista aceasta nouipe care a-ti pus-o astdzi, le-atri inserat din nou acestea
trei.

Domnul Secretar Ioan Apostu - cred cd in adresa InstituJiei Prefectului este o eroare.
Cererea de revocare privegte numai articolul 3 al hotdrArii. Ei apreciazd, nici eu nu am infeles, am
avut nigte disculii qi cu juriqtii prefecturii, unde artrebui inventariate aceste drumr.rri de exploatare: in
domeniul public sau in domeniul privat. Citind legea propriet6lii publice gi normele cle aplicare, nLr
gdsim nicdieriincadrate ca licAnd parte din domeniul public drumurile de exploatare. Avem o singLrrd

referire in legislalia romAnd, in prezent, la drumurile de exploatare, este cea din Legea fondulLri
funciar, potrivit cdreia drumr"rrile de exploatare fac parle din fondul agricol, din terenul de exploatare
agricold.

Nu avem nicdieri o calificare juridicd a acestor drumuri, dacd apar{irr dorneniului pubtic sau
domeniului privat. Nici solicitarea de revocare nu este foarte clarir gi nu realizeazd aceastl distinc{ie.
Eu am avut o disculie cu jurigtii prefecturii, urmeaz6, sd ne ldmurim in contirllrare, sd vedem unde le
incadrdm.

Am discutat problerna aceasta cu jurigtii prefecturii, ne-au spus sd revocdm hotdrdrea in
intregime, degi motivele sunt numai pe articolul 3, cererea este pe intreaga hotdr6re, gi am prins din
nou poziliile care au fost aprobate in martie in hotardrea de astdzi, poziliile care se referd numai la
inventarul terenurilor concesionate, nu cel al drumurilor de exploatare.

Fiind supus la vot proiectul de hotdr6re, acesta este aprobat cu I 8 voturi pentru gi 4 ablineri
(doamna consilier Elena Lazarec Ai domnii consilieri Cristian Laurenliu Lazarovici, Vicen{iu Corneliu
Daniliuc Ai Eugen Cristian Jurcanu),

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect cle holdrtire privincl conces'ionareu prin licitatiei
publicii a unui teren proprietute privatd a municipiului situat in str. C'ornisu nr. 27 - /b.st Manole;tieste avizat lbvorabil de corrisiile de specialitate nr. i. nr.3 si nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian lurcanu

- intdmplarea face ca l69ia respectivd

de teren

in apropierea bazei sportive ,,Mecanex", am fbst astdzi acolo sd ma edif.ic despre ce e
vorba, pentru ca dirr aceasti planga rezultd, dupd cum vede{i, cd se invecineazd cu baza sportivd
,.Mecanex". Complex fals, nu este nici obazd sportivd acolo. Este gradina unui cetafean. intdlnindu-l
acolo, l-am rugat si ne dea cAteva date, este unul dintre cet6{enii care are aici un punct de vedere.
Mi se pare destr"rl de superficial licut acest proiect, gi cred ci ar trebui reexaminat gi sd se vind
este undeva

cu nigte date mai edificatoare. Dacd nu aveli nimic impotrivd, doamna preqedinte, ar trebui sI il lasdrn
gi pe domnul Frunzeti sd ne spund cdteva cuvinte, daca tot a lEcut un efort sd vind aici, gi sd ne
fbrmdm o pdrere completd, atAt timp cdt baza sportivd ,,Mecanex" este ceva mai departe, gi este o
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grddini interpusd intre acel stadion gi respectiva fAqie de pdmAnt, plus ci mai gtie domnul ceva legat
de niqte drumuri de acolo. ii permiteli sa ia cr-rr,6ntul?
Domnul Ion Frunzeti - ca sd vd spun pe scurt de unde vine conflictul acesta dintre mine gi
BAD, acea societate, BAD, a fost adusd de mine, datoritd mie este acolo, pe terenul nostrr.r. intre
BAD gi terenul de sport este ldsatd cale de acces. Terenul de sport este fdcut gi pe terenul nostru, al
socrilor mei, qi, in compensare, ne-a dat de Ia Primdrie 250 metri lAngi stadion. Am cerut ca cei 250
rnetri sd fie pdnd in gardul societdlii, gi nu ni s-a dat, pentru cd in registrul cadastral al oragului este
cale de acces, acestea nu se concesioneazd, nu se inchiriaz6, rdndne cale de acces. Eu de{in gi acte
doveditoare. Discu{ia a venit dupi aproximativ 72 ani, cdnd calea de acces a fost obstrucfionatd de
Petraru, in 1990, gi, neav6nd cale de acces, a venit Primdria Botogani, care a impus fostului IJTL s5
imi dea cale de acces la strada principald. mi-au l6sat 6 metri cale de acees gi am licut gard. DLrpd ce
l-am adus pe domnul Bonceag, iam dat tone de apd s5 facd gardul, 3000 metri de gard, a venit sd facd
fbsd, la 20 de metri de fAntdn6, cu gdndul cd o betoneazd. nu a betonat-o, au inceput sd irni moard
copaci i.

Dupa ce s-a vdzltt cu sacii in cdru(d, mi-a luat jumdtate din drum, mi-a luat ll00 de euro, iar
cdnd i-am solicitat sd facem actul prin notariat, pentru cd sunt singura persoand din zond care nu are
gaz, suntem trei familii sub acel acoperig, nu am gaz,nu arn apd, laetaj apa cllrge ca creionul. De l0
arri md rog de el sd facem actele prin notariat ca sd pot beneficiade gaz gi de apa. Acum dumnealLri
vrea sd concesioneze calea de acces. Solicit sa trimiteli o comisie la fala locului, domnule primar,
acolo. ne bucatd.

Doamna preqedinte de gedin{i Citilina Camelia Lupaqcu
ordinea de zi de ini{iator pentru cercetare la fafa locului.

-

Proiectul a fost retras de pe

Punctul 14 de pe ordinea de zi Proiecl de hotarare privind suplintentarea suprafeyei
concesionate de S.C. Molecular Imaging S.R.Z. din incinta Spitalului de Recuperare ,,5f. Gheorghe"
BotoSani -este avizaL favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 gi nr.5.

-

Domnul consilier Eugen Cristian lurcanu - s-a emis o ar"rtorizalie de construire sd se
construiascd in incinta Spitalului ,,Sf-. Cheorglte" un Centru de imagistici RMN. PAna aici totul bine
qi frumos, numai ca baielii s-au apucat de construit, nu gtiu ce au pitzit managerii. ;i aLr depigit
suprafala construitS. in proiectul de hotarAre scrie{i la r6ndul 2,50 mp, se aprobd suplimentarea
suprafelei, in raportul de specialitate, scrieJi prin cerere,,cu o suprafa{a de 30 mp". $i 50. gi 30. Pdna
la urmd ddm 50, ddm 30?

in al doilea r6nd: cine a semnat autorizalia de construire, ce au pdzit acolo, de ce nu s-a dat
in plus? Pun gi eu o intrebare pertinent6, sd gtim ce

amertdd celor care nu au respectat gi au construit

votdrn aici.

Domnul Cezar Puiu

-

suprafatra este de 30 de metri, este o eroare de redactare.
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Doamna preqedinte de gedinfi

in leealitate?
Domnul Cezar puiu

_-

Cltilina Camelia

-

sa in{elegem cd este

o intrare

gi o suprafald suplimentard.

Doamna preqedinte de qedinfd
nerespectarea autoriza!iei

Lupaq;cu

Citilina

Camelia Lupaqcu

?

-

s-au dat amenzi Dentrll

Domnul Cezar puiu _ nu am partea de urbanisticd
eu.

Domnul consilier cosmin Ionuf Andrei proiecte cu acest
subiect au mai fbst pe ordipea de
zi' Ei la momentul respecitv am atras atenlia, dar a1i votat pentru.
v-am atras atenlia cd va veni
proiectul in qedin{a de consiliu local cu o suplimentare,
chiar dacd
s-a respecta t autoriza\iainiliala.
'u
S-au dat amenzi pentru nerespectare, dar cetdleanul
care a fEcut investilia acolo a venit gi ne-a rugat
sd punem proiectul pe ordinea de zi. Nu am
fbcut dec6t s6 punem proiectul pe ordinea de zi.
Personal, md voi abline sau voi vota impotrivd, pentru
cr sunt in cunogtipld cle cauzd, iar
durnneavoastrd a{i votat pentru Ia momentul respectiv.
Acum nu putem s6-i impiedicSm cetaJeanului
dreptul de a fi suplls la vot acest proiect. Dacd dumneavoastrd
sunteli de acord sau nu, depinde de
dumneavoastrd' Situalia std in f-elul urmdtor: s-a depagit
suprafap, gi acum doregte gi ceva in plus.
Domnul consilier Paul oniga re{in qi prima gedinlS de consiliu,
in care s-a discutat despre
aceastd iniliativd privata din curtea Spitalului de
Recuperare. imi aduc

aminte de o vorbd veche: orice
faptd bund trebuie neapdrat pedepsitS. Acolo avem de-a
face cu o investiJie pe zonade sdndtate, iar tot
ce se aduce in dotarea acestui laborator este exact ceea

ce nu avem noi in spitalele din municipiul
Botogani' Nu mai trebuie sd trimitem oamenii la Iagi
sau in alte judeJe ca sd igi fac6 un RMN de
performanld, sd vadd doctorii exact ce are bolnavul.

Referitor la spaliu, sd vd spun despre ce este vorba: aceastd
extindere de teren, gi este ultima,
pentru cd nu mai este loc,
9i ne legam acum de 50 mp de investifie, mi se pare cd chiar nu vrem sd fie
nirnic bun in acest municipiu' El vrea s[ aducd, pe cei
50 mp, cel mai perfbrmant complrter tomograf,
pe care Botoganiul nu il are, ceea ce avem in curtea
Spitalului JudeJean este un h6rb de computer
tornograf care nLl merge de fiecare datd atunci cand ai
nevoie. gi pute{i sd vorbili cu doctorii din
Spitalul Judefean sd vd spLrnd acelagi lucru, pentlu cd am vorbit
cu ei. Mai exista unul, fac reclamp
nepldtita acltm, la LuxRo, iarirgi. de perforrnan{ii indoielnica.
de l6 Lrnitali de perfbrnan[a. iar ornLrl
acesta vrea sd aducd un comptltef tomograf, a$a. ca gi
comparalie, de la ce avem in Spitalul JLrdelean
9i laLuxRo,decel pu{in l0ori valori superioarecagi performantdincomputerul
tomografpecareil
aduce acum, de mare rezolufie, in care medicii igi vor putea
pune un diagnostic, de mare precizie
pentru bolnavii din municipiul Botogani.
De aceea, v-ag rLrga, dragi coregi, sd in{eregem cd atunci
c6nd exista o iniliativd privatl pe
domeniul sdndtdlii, sd ajutdm, sd construirrt, nu sd demoldm.
Mie imi pare rdu cd se treneazd in
materie de sdndtate, acolo unde stdm foarte nrost.
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Doamna pre$edinte de qedin{i Citilina Camelia Lupaqcu
ordinea de zi de iniliator fiindca sunt ni$te neconcordante"

- Proiectul a fost retras

de pe

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc * vreau si vd reamintesc cd am mai discutat acest
proiect,9i, la fel, atunci au fost pozitrii divergente. Am cdzut de acord atunci sd ii acorddm aceastd
extindere, pentru a putea func{iona. findnd cont cd acel spital va avea un RMN de ultirna genera{ie,
dar dureazd, aproximativ 2-2.5 ani pdnd cet5{enii vor beneficia de aceste facilitatri. in ultima gedin{d,
atunci am cdzut de acord sa ii dam aceastd extindere, sd poatd firncliona. Acum vdd cd mai urmeazd
incd altd suprafa{d. Pe de altd parte, poate bloca circuitul de func}ionare in actuala formuld a
Spitalului de Recuperare.
Se pare cd acum, a$a cum am discutat gi cu domnul secretar, nu existd o imagine concretd, cdt
au nevoie pentru a funcliona, fEri alte extinderi, pentru cd vom ajunge acolo cu doud unitdli care
func{ioneazi in paralel. Noi am fost de acord atunci sd le acordim dreptul de a funcliona in aceastd
perioadd, pdnd va fi deschis noul spital cu aparatul RMN, fdrd, a pune in diflcultate funclionarea qi
fluxr-rl necesar la Spitalul de Recuperare.
Ca atare, propun s[ retragem, sd analizdm, sd discutdm cu investitorul, sd vedem exact care
este suprafata necesari, pentru a fi suplimentatd spre a putea funcliona. qi, in gedin{a urmdtoare, in
cdteva sdptdmdni, rediscutdm cu aceste amdnunte, pentrll cd el poate funcliona gi in prezent
func{ioneazd gi I}rd aceastd extindere. Este vorba de alte facilitali.

Domnul consilier Eugen Cristian turcanu - in sfdrgit, dupa nu gtiu c61i ani. am ceva in
comun cu domnul primar. La fel, la Spitalul Judefean avem computertomograf destul de performant,
dornnul Oniga face publicitate, dar nu sunt chiar de ultimd genera{ie. Haideli sd nu incurajam sa
construiascd fiecare dupd cr:m vrea. Despre asta este vorba.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind acordarea avizttlui pentnt
infiinlarea Consorliului Centrelor tle Stttdii Europene ,,Sttft, c:el Mare;i Sfant" - este avizar
lavorabil de comisiile de specialitate nr.4;i nr.5, nu prezinta disculii, gi. fiind suplls la vot, acesta
este aprobat cu l6 voturi pentru qi 6 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginesclr, Catdlina Camelia
LLrpagcu gi Elena Lazarec ai domnii consilieri Marius Buliga. Radu Lebada gi Eugen Cristian
lurcanu).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentru aprobarea docutnentaliei
"P U.D. -str. ArmeandJ.nr. -Contplex Big" invederea realizdrii obieclivului "construire extindere
P+l cladireexistentapentnraccesaprovizionare"-esreavizatfavorabil decomisiiledespecialitate
nr. 2 gi rrr. 5.

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca

-

construclia este intrare in legalitate sau... nu exista?

Da, mullumesc.
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Domnul consilier Eugen Cristian turcanu voiam sd
{inem totugi cont ca este in centrul
oragului, o zond foarte aglomeratS, dacd igi va pr,rne azi un bob, la anul igi va mai ridica un etaj, gi se
va mai extinde cu incd l-2-3 mp gi o sa ajungem sd facem iar maghernile.
Fiind supus la vot proiectul de hotdr6re, acesta este aprobat cu l5 voturi pentru gi 7 ablineri
(doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena Lazarec gi domnii consilieri Marius Buliga,
Vicenliu

Corneliu Daniliuc, Cristian Lauren{iu Lazarc>vici, Gheorghe Gabriel Murariu qi Eugen Cristian
furcanu).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documentaliei
- B-dul Mihai Eminescu nr. 108 A" invederea realizdrii obiectivului "construire locuinld p,
anexd gospoddreascd P Si imprejmuire teren pe o laturd"
- este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 2 9i nr. 5, nu prezintd disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 voturi
"P.U.D.

pentru 9i 2 ablineri (domnii consilieri Cristian Laurenliu Lazarovici gi Eugen Cristian
furcanu).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind alegerea pre;edintelui
'yedin\d a Consiliului Local pentru lunile mai-iunie 2016. - este avizat favorabil de comisia

cle

de

specialitate nr. 5.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc
continu itate, stabi I itate.

Domnul consilier Marius Butiga
independent gi e perioada de campanie.

- il

-

elr a$ proplrne pe doamna LLrpagcLr. sd avem

propun pe domnul Oniga, avdnd

in

vedere cp

e

Domnul consilier Cristian Laurenfiu Lazarovici il propun pe domnr-rl Lucel Butnarir-rc.
Domnul Butnariuc nu este de acord, la fel gi domnul Oniga.

Fiind supus la vot proiectul de hotdr6re cu propLlnerea aferenta (doamna Citalina Camelia
Lupagcu), acesta este aprobat cu 2l de voturi pentru gi I vot impotriva (domnul consilier Cosmin
lonut Andrei).

Punctul 19 de pe ordinea de zi- probleme diverse:
l. Prezentarea Deciziei Camerei de Conturi Boto$ani nr. 1312016 gi a Raportului de
controlinregistrat la rrr.14.39112015 Ia S.C. Urban Serv S.A.
2. Raport de activ'itate administrator S.C. Termica S.A. in perioada ianuarie
- martie
20t6.
Domnul consilier Eugen Cristian f urcanu - gi acolo s-au fbcut deszlpeziri de zeci de
rniliarde gi nu s-a respectat nicio regula, s-au ficut pur gi simplu pe incredinfari directe, nu s-au cerut
oferte, nu s-a licut nirnic. inca o bila alba pentru domnul primar, felicitdri ca l-a{i presat pe domnul
director 9i l-a1i aranjat bine. f in sd vd reamintesc, domnule Cosmin Andrei, ca gi DSPSA a deszdpezit
la ordinele dumneavoastrd, gi chiar am sa trimit zilele astea, acolo unde trebuie, copiile la
documentele qi la semndtura dumneavoastrd, ca sd scoatem din situalia de lucrari de la Urban Serv.
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Punctul 1 de pe Nota Anex6- Proiect de hotdrare pentru aprobarea execttliei bugetttltti local
al municipiului Botosani si a bugetului creditelor interne si externe la 3l martie 2016 - este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 gi nr. 5, nu prezinti discu{ii, qi, fiind supus la vot, acesta
este aprobat cu l7 voturi pentru, I vot impotrivd (domnul consilier Eugen Cristian furcanu) gi 4
ablineri (doamnele consilier Lidia Bucainescu, Cdtdlina Camelia Lupagcu gi Elena Lazarec Ei dornnul
consilier Cristian Lauren{iu Lazarovici).

Punctul 2 de pe Nota AnexE - Proiect de hotdrare privind trecerea din domenittl public in
domeniul privat al municipiului BotoSani a obiectivului - sema.fbrizare interseclie Bd. M. Erninescu
Bd. G. Enescu, scoaterea din funcliune si valoriJicarea materialelor rezultate din dezafectarea
acestuia -este avizat l'avorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5, nr-r prezintd disculii. gi,
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 voturi pentru gi 2 ablineri (doarnna consilier Lidia
Bucainescu gi dornnul consilieri Eugen Cristian furcanu).
Punctul 3depeNotaAnexd,*Proiectcleholdrare pentruaprobareadocuntentaliei "P.U.D.
- str. Iuliu Maniu nr.2l" in vederea realizdrii obiectivului "construire bucdtdrie de vard Si
aprobarea concesiondrii terenului in suprdasii de 30,00 mp prin incredinlare directd"- este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr.2 qi nr.5, nu prezintd discufii, gi, fiind supus la vot, acesta
este aprobat cu 18 voturi pentru gi 4 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena Lazarec ai
domnii consilieri Cristian Lauren{iu Lazarovici gi Eugen Cristian Jurcanu).
Punctul 4 de pe Nota Anexd, - Proiect de hotdrare privind aprobarea suslinerii .financiare a
concursului de educalie ecologicii ,,$COALA MEA PROTE,IEAZA MEDI(IL!" - ediyia a IX-a,
promovat tle Agenlia pentru Proteclia Mediului BotoSani in partenerial ctt Consiliul Local BotoSani
si Inspecloralul $colar Judelean BotoSani- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. nr.
4 gi nr.5, nu prezinta discLrlii, gi, liind supus la vot, acesta este aprobat cu l9 voturi pentrLr gi 3
ablineri (doamna consilier Lidia BucginescLr gi dornnii consilieri Gheorghe Cabriel Murariu gi Eugen
Cristian furcanu).
Punctul 5 de pe Nota Anexd, - Proiect de hotdrare privind aprobarea inchirierii unor spc.tlii
aclministrate de Colegiul Nalional "A.7. Laurian" BotoSairi * este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. l. nr. 3 si nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian f urcanu - noi pldtim chirie la o companie privata pentru
grddinila de pe Kogalrriceanu, de asemenea, ne chinuim gi mutam acea grddinild la $coala nr. 16.
revolufie qi reform6, in fine. Aici, in schimb, inchiriem la unul sau la altul, gi aproape tot acolo
ajungern. Arn venit cu propunerea, de doi ani gi ceva, sd venit la parterul respectivelor spa{ii gi sd
facem o grhdinila, era cel mai corect gi cel rrai simplu pentru noi, aveam gi cantina apropiatd care sI
poatd face Iirand pentru copii, nu s-a gdsit absolut deloc inlelegere. $i votdm acLrm pe repede inainte
gi cu ochii inchigi sA inchiriem aceste spafii.
Eu unul nu sunt de acord gi vd propun gi durnneavoastrd sa nu fi{i de acord. Haideli sd reddrn
spatriul respectiv spre invd{6mdnt. ori cbmin, ori sd incercdm sd ducem nigte unitali de-ale noastre
acolo, rezolvdm alte probleme. Sunt atarca spaJii in ora$ la agenJi privali. Noi avem un spaliu public
acolo, sd facem ceva cu destinalie publicd. Este in centrul oraqului.
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Domnul consilier Cosmin lonuf Andrei - stima{i colegi, subiectul acesta s-a mai discutat, cr-r
Laurianul gi cu grddinila- Pur gi simplu acele spalii sunt improprii pentru a func{iona o grddinild, gi
cred cd poate sd confirme acest lucru gi doamna viceprimar Lupagcu, care a fost acolo.

Doamna pregedinte de gedinfi Citilina Camelia Lupaqcu - am fost, gi va spun incd o datd,
nu sunt improprii, inclusiv Liceul Pedagogic a dezvoltat in internat gradinild. Votul meu este
imootrivd.

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei - sunt improprii, gi vd spun acest lucru in uma
disculiilor cu mai multe persoane, care sunt abilitate sd dea un punct de vedere asllpra func{ionarii
unei grddinile, gi nu este pdrerea mea personald. Nu vreau sd md transform in avocatLrl celor de la
Laurian, care vor sd inchirieze, dar vd spuu cd nu se preteazd infiin{area urrei grddinife in acest
internat, putem discuta despre alte spalii, dar nu acolo.

Doamna preqedinte de gedinfi Citllina Camelia Lupaqcu - m-afi intrebat, gi nu pot sd vd
r[spund, domnule consilier qi gtili cd gi atunci c6nd am fost viceprimar chiar am mers gi am vizitat
spaliile respective. in schimb, imediat dupd aceea, o comisie formatd din cei doi directori s-au
prezentat la inspectoratul gcolar gi au susfinut sns gi tare cd spa{iile respective surrt inchiriate. latd, am
ajuns la momentul la care aceste contracte de inchiriere expir6, gi eu cred cd trebuie sd gdndirn foarte
bine gi sd reanaliza{i spaliul de acolo, dincolo de a-mi da eu sau dumneavoastrd cu pdrerea, ci ar
trebui discLrtat cu specialigti in domeniu de aga manierd incdt sd rezolvdm problema Grddinilei Nr. 24.
De ce? Platirn l2 mii de euro pe an. dacd nu md ingel, chiar mai mult, cd am in{eles cd e 1500 euro
chiria pe luna pentru grddinila respectivd. iar aici inchiriern spaliile cLr 2 lei.
Da, sunt de acord, inchirieirn aceste spalii, dar sd putem lua din chiria lor mdcar
contravaloarea chiriei pe care noi o ddrn pentru Gr6dinila Nr. 24. []u sunt convinsd cd un constructor
care igi doregte cu adevdrat sd rezolve problerna Gradinilei Nr. 24 in incinta Colegiului A.T. Laurian,
o va face.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc
urmdtoare, vom aduce in forrn a1i i sup I imentare.

-

propun retragerea proiectului, qi, p6na in gedin{a

Punctul 6 de pe Nota Anexd, - Proiect de hotdrare pentru completarea Hotitrarii Consiliului
Local al ntunicipiului BotoSani nr. 289 din 29 octornbrie 2015 privindunele mdsuri de aclntinistrare a
cimitirelor proprietate publicii a municipiului BotoSani - este avizal favorabil de comisiile de
specialitate nr. l, nr.3 qi nr. 5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu l9
voturi pentru gi 3 ablineri (doamna consilier Lidia Bucginescu gi domnii consilieri Cristian Lauren{iu
Lazarovici gi Eugen Cristian 'fLrrcanu).

Punctul 7 de pe Nota Anexd, - Proiect hotdrare privincl repartizarea tmui spaliu antplasat in
imobilul proprietatea ntunicipiului din str. Sdvenilor 2-8, adtninistrat - este avizat favorabil de
comisiile de de S.C. Locativa S.A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. I gi nr. 3, nu
.,,
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disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 voturi pentru gi 2 ab{ineri (doamna
consilier Lidia Bucainescu gi domnul consilieri Eugen cristian furcanu).
prezintd,

Punctul 8 de pe Nota Anexd, - Proiect de hotdrdre pentru completarea anexei la Hotdrarea
Consiliului Local al rnunicipiului Botosani nr. 30 din 21 rnartie 2016 privincl moclificarea tarifelor
practicate pentru activitdlile de administrare a pieSelor Si targurilor (obor) este avizal favorabil de
comisiile de specialitate nr. I gi nr. 3, nu prezintd discufii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat 19
voturi pentru gi 3 ab{ineri (doamna consilier Lidia Bucginescu gi domnii consilieri Cristian Laurenliu
Lazarovici gi Eugen Cristian Jurcanu).
Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi gi timpLrl alocat qedin{ei de astazi, doamna
preqedinte de gedin!5 * consilier Cldtdlina Camelia Lupaqcu
- declard lucrarile gedin{ei ordinare
inchise.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier,

Citilina Camelia

SECRETAR,
Lupagcu

Ioan Apostu

Redactat gi dacti lografi ar.
AIina Ecaterina Manolache

25

