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al

Prin dispozilia nr. I 02 din I 8.01 .2016, primarul
ConsiliLrl Local in gedin{a extraordinar6 pentru data de 25
qedin{e a Primdriei.

MunicipiulLri Botoqani a convocat
iarruarie 20 16, orele I0"". in srla de

Dispozilia nr. 102 din 18.01.2016 este anexatd ra dosarul qedinlei.

Ordinea de zi a gedinlei a fost adusd la cunoqtin!5 publicd prin anun{ in cotidiapul
.'Monitorul de Botogani", preclrm gi la avizierul Primariei gi pe sita-u] proprig.

Illvitaliile la gedilt[6 s-au ficut atAt in scris. cAt gi lrrin conttrctar.ea tcleforrica a
corrsilieriior.

Este ascultat lrnnul de Stat gi Irnnul Uniunii Europene, dLrpi care se trece la derLrlarea
lucrlrilor gedinlei.

Ordinea de zi a gedin{ei este urnrdtoarea:

l. Prezentarea interpelarilol de cdtre consilierii locali ai nrunicipiLrlLri BotoSani.
2. Aprobarea proceselor verbale ale gedinlelor ConsiliLrlLri L,ocal al nrunicipiLrlLri f3otogarri

ciin data de 29.1 0 si 05. I I .2015.
3. Proiect de privirrd aprobarea procedurii de acordare a anullrii cotei dirr rna.iorar.ile de

intArziere datorate bugetulLri local al Municipiului Botogani, potrivit Orclonanlei cle
urgenJd a Cuvernttlui nr.14114.1O.2015 privind acordarea Lrnor facilitali tiscale.

4. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea bLrgetelor de verritLrri gi cheltLrieli pentlu arrLrl 20i6
ale S.C. Urbarr Serv S.A.. S.c. Locativa S.A.. S.C. Eltrans S.A. si S.C. Mocleln Caior S.A.

5. Proiect de hotirdre privind prelungilea unor contlacte de concesiune.
6' Proiect de hotardre privind completarea inventamlui bunurilor apartinancl clomeniLrlLri

plivat al nrLrnicipiLrlui.
7. PI'oiect de hotiirdre privinci alocarea sunrei de 4.500 lei in vederea achizilionar.ii a 200 de

exernplare a cilr{ii ..PAPIRUS" a Poetului Laureat al PremiLrlLri Nalional ,Je Poezie
"Mihai Erninescu" Opera (Jnrnia. pe altul 2014. Gabriel ChifLr.

8. Proiect de lrotlrAre pentru aprobiirea RegulamentulLri dc administrar-e ei parcarilol priblice
cri plati dotate cLl parcol'uetre din rnLrnicipiLrl Boto;;ani.
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Nota anexd cuprinde urmdtoarele proiecte de hotdrAre:

l. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documentaliei "P.U.D. str. Calea Nationald nr.
134" in vederea realizbrii obiectivului "construire locuin{d p".

2. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documenta{iei "P.U.D. - Aleea Constantin
Iorddchescu nr. I A" in vederea realizdrii obiectivului "construire locuin!5 D+P".

3. Proiect de hotdr6re pentru aprobarea documentaliei "P.U.D. - str. Poporului nr. l4 A" in
vcdcrca lcrrlizirlii obicctivului "conslr.uir-c locuinlir p r N,l 5i ancxl-r gtrsltorlirr.cascir...

4. Proiect de hotirdre pentru aprobarea documentaliei "P.U.D. - str. I.L. Caragiale nr. 15"
in vederea realizdrii obiectivului "construire locuin{i p+M,,.

5. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documenta{iei "P.U.D. - str. Crizantemelor nr. 30"
in vederea realizdrii obiectir,.ului "construire locuin{d p1M, foiqor din lemn gi

imprejmuire 1eren".

6. Proiect de hot5r6re pentru aprobarea documenta(iei "P.U.D. - str. Victoriei nr. 30" in
vederea realizdrli obiectivului "construire extindere sediu birouri pe terasi existentd".

7. Proiect de hotdrdre pentru modificarea HCL nr. 340127.11.2014 privind documenta{ia
"P.U.D. - Calea Na{ionala nr. 2 B gi str. Manolegti Deal nr.97 bis" in vederea realizdrii
obiectivului "extindere hald de produc{ie''.

8. Proiect de hotirdre privind instituirea unei comisii de negociere a clauzelor contractuale
pentru inchirierea unui teren din municipiul Botogani, str.Corniga, in suprafali de 4958
mp, utilizat de Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botogani.

9. Proiect dehotdrdre pentru modif-rcarea gi completarea Hotar6rii Consiliului Local nr.235
din 27 august 2015 privincl trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului
Botogani in domeniul privat al acestuia pentru punerea in aplicare a deciziei civile nr.
2955 din 14 marlie 2014 data de Curtea de Apel Suceava in dosarul n.r.

720614012010/a10, precum gi restituirea acestora cdtre S.C. "TERMICA" S.A. Botogani.
10. Proiect de hotdrdre privind preluarea contractului de inchiriere, avAnd ca obiect spa{iul

situat in municipiul Botogani, str. Marchian nr.3 - pafier, de cdtre Uniunea Na{ionala

. pentru Progresul Romiiniei, de la Partidul Poporului - Dan Diaconescu.

$edinla este legal constituitA.

La lucrdrile gedin{ei 20 de consilieri in func1ie, fiind in'u'oitd doamna consilier Lidia
Bucqinescu gi domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu, avAnd depuse cereri de invoire la
mapa pregedintelui de qedinla.

Fiind supusd la vot invoirea doamnei consilier Lidia Bucginescu gi cea a domnului
consilier Gheorghe Gabriel Murariu, acestea sunt aprobate cu unanimitatea voturilor consilierilor
prezen{i ( l9) - lipseSte din sal5 la momentul vot[rii domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu.
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Fiind supusd la vot ordinea de zi gi nota anexd, acestea sunt aprobate cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenti (20).

in continuare, fiind qedinp ordinard, doamna consilier Elena Lazarec - pregedintele
qedinlei - di cuv6ntul domnilor consilieri pentru adresare de interpelari, intrebdri gi discu{ii de la
punctul I de pe ordinea de zi a qedin{ei.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - ag dori oficial sd cunosc stadiul
cornpleldrii cotnponen{ei Consiliului Local. pentru cd de doud luni funcliondm cu 22inlctc de23
de consiiieri ;;i ar 1l cazul si se complcteze. cu oricine ar li.
A doua situalie gi a doua interpelare pe care o reiau, dat fiind faptul cd astdzi vom discuta gi

despre regulamentul administrdrii parcdrilor, intr-o gedin!5 anterioard am supus executivului spre
a avea in lucru posibilitatea ca aceste parciri inchiriate pe un an de zile, in zona apaftamentelor,
a blocurilor de locuin{e, deci tot ce e pe domeniul public, sE fie evi<lenfiate in mod unitar, printr-
un semn distinctiv emis de Primdria Municipiului Boto$ani.
in felul acesta ar exista o eviden{5 foarte clar[ a locurilor de parcare concesionate intr-un an de
zile, deci gi a sumelor care intrd la buget, gi nu s-ar mai int6lni situalii in care cineva vine gi scrie
acolo ,.rezelat" gi pune numbrul maginii gi nu gtim dacd e rezerval cu adevirat sau nu. Sunt allii
care mai scriu numdrul de acord dar nimeni nu gtie, nici mdcar cei dintre locatarii zonei
invecinate dacd ala a mai pldtit sau nu, sau ocupd intr-o bund tradilie rom6neascd locul in virnrtea
ine4iei.bani la buget nu, ies eventual conflicte intre parlicipanlii la trafic. $i daca tot este pe
ordinea de zi, poate discutdm azi treaba asta.

Domnul consilier Paul Oniga - ag dori sd fac o propunere dacd tot suntem in prima
gedin{d ordinari de consiliu de anul acesta. Ag vrea sd propun ca de aici inainte consilierii sd nu
mai primeascd invitalii la teatru gi la l'rlarmonicd in mod gratuit, sd ddm dovadS, cel pu{in noi, pe
c6t ne-a mai rdmas din mandatul dsta, cd nu vrem sd fim profitorii spectacolelor de cultura de la
teatru 9i de la filarmonicd gi sd reprezinte gi un semn de protest fala de faptul cd teatrul nu a fost
terminat qi nu vrem sa fim profitori in sali improvizate cu spectacole de teatru gen cea de la Casa
Tineretului. Dar esen{a este sA nu mai acceptdm astfel de invitalii.

Al doilea lucru pe care vreau sd il supun Sau si vi-l aduc la cunogtin!5 este faptul cd eu ca
qi consilier n-am fost intrebat dacd organizdm Revelionul pensionarilor pe data de 23 ianuarie
nici pe data de 31 decembrie, nici pe alta dat6. incepem sd semanhm tot mai mult cu
administrarea de la Consiliul Judelean cAnd revelioanele erau organizate succesiv aproape pAnd

in marlie. Nu gtiu dacd la Revelionul pensionarilor au fost invitali qi pensionari de pe strada
Maramureg, acolo unde existd un grad mare de nemulpmire. Nu gtiu dupa ce criterii s-a
organizat Revelionul pensionarilor gi dacd din rAndul lor a fbcut parre gi acei bdtrdni care stau
singuri in apartamente, care nu au avut cu cine sd faca Craciunul gi Revelionul, nu au ar,ut banii
necesari si sirbdtoreascd, sau au fost selectali doar pe criterii politice gi cu preponderen!5 de la
un anumit parlid.
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Eu cred cd astfel de gesturi sunt perimate pentru o campanie electorald care urmeazdaft,
in alegeri locale, astfel de practici nu md a$teptam sd fie abordate de cdtre o administra{ie sau
reprezenta{i ai administra{iei, oameni tineri, care md g6ndeam cd vin cu alte mijloace de
marketing politic. imi pare rau sd asist la o astfel de manifestare. la Revelionul pensionarilor.
care nu are nimic de-a f-ace cu pensionarii gi cu oamenii care ar trebui sa li se organizeze astfel de
petrecere, dar nu am fost informat ca gi consilier cu privire la criteriile prin care i-a{i selectat. Ar
fi rnulte de spus in continuare dar las pentru alte interpeldri.

I)ourtrul cortsilicr llugcrt Cristian 'f'urcanu nu avcallr inlen[ia sd I'ac iutclpclare asldzi,
dar referitor la r[spunsul pe care mi l-a{i dat dumneavoastrd cu privire la funclionarea cluburilor.
barurilor, restaurantelor, pe care anl fbcut-o de doud ori in gedin{ele din noiembrie gi decembrie
de pe raza municipiului Botogani, am primit astdzi rlspunsul semndt de cdtre, ce-i drept, niciunul
dintre dumneavoastrd ca gi membrii executivului, prin care mi se comunicd cd nu avem nici un
club pe raza municipiului Botogani. Agadar, nu a{i avut ce controla gi nici autoriza. Practic toate
sunt baruri gi restaurante.

Daci noi am ajuns dupa doua luni dupd aceastd tragedie ce s-a intAmplat la Bucuregti,
care a fost un semnal de alannd pentru toatd Rom6nia, sd ne facem cd nu vedem gi sa ne jucdm
cu via{a copiilor gi a tinerilor nogtri. inseamnd cd sunte{i intr-o mare eroare domnule primar, gi nu
are nici o legaturd politicd ceea ce spun eu. Ave{i un coleg sau un amic care se autointituleazit
..regele cluburilor din Botogani", impdratul cluburilor, a discotecilor gi aici la noi in eviden{e
apare cd nu existd cluburi.

Atunci extind interpelarea mea. dacd sunt autorizate impotriva stingerii incendiilor
restaurantele impara{ilor gi regilor qi a beizadelelor care se folosesc de influenla pdrin{ilor lor gi

igi creazd un nume din boto$ani, dacd trebuie sd o spunem trangant. Unii am vdzuL cd sunt inchigi,
allii clameazd mai departe cd sunt impdra{i gi regi gi in rdspunsul dumneavoastrd imi spuneli
negru pe alb cd nu avem eviden{iate cluburi in Botogani. Hotira{i-va, da sau nu?

O alta disculie, legat de Revelionul pensionarilor, vreau sd r,5 intreb dacd genul acesta de
cheltuieli sunt finan{ate din fondurile publice sau nu, ca am citit in mediul online ba cd ar fi, ba
cd n-ar fi. Dacd este totul din sponsorizdri gi din mediul privat, atunci felicitdri gi foarte bine cd
a{i Ibcut lucrul acesta.

Referitor la instituliile de culturd, ag vrea si il contrazic pu[in pe domnul Oniqa. Teatrul
nu trebuie boicotat pentru cd este la Casa Tineretului. Eu am fost la spectacole gi inafara
invitaliilor pe care eu o pafie le-am onorat, pentru o parte nu am avut timp, am fost cu domnul
director prin toate dependinlele gi mi-a prezenlal pu[in cum s-a organizat acolo. Vreau sd vd spun
cd lucrurile se petrec in condilii decente, spaiiul este aranjat, igienizat chiar. E un cdgtig cd s-a

mutat Teatrul Mihai Eminescu la Casa Tineretului pentru cd s-a investit cumva in respectivele
dependinle care erau neglijate de cA{iva ani gi poate fi un lucru bun gi pentru administrarea Casei
Tinerelului. Iar actul cultural nu cred cd este atAt de tare impiedicat. este o localie ultracentrald.
Discu{ia cu clidirea din centrul oragului este cu totul alta dar nu trebuie sa ddm un mesaj cd

boicotdm ac{iunea artisticd a teatrului.
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Cu privire la cladirea din centrul ora$ului imi aduc aminte cd in ianuarie 2013, intr-o
dirnineald am iegit pe u$a din fald a primdriei gi am vdzut un mash imens rogu pe teatru, pe care
scria Zilele Mihai Eminescu. imi pare rdu cI anul acesta nu am depus coroane la statuia lui Mihai
Eminescu din faga teatrului gi a trebuit sa gdsim subterfugii pe la lpotegti, prin centrul vechi, am
fdcut orice ca sd nu depunem coroane in fa{a clidirii care std aici in fa15 neterminatd. Asta e tot
ce am arut de spus.

Arn mai prezentat o problemd in gedinlele precedente. am vdzut cd nu s-a intArnplat
nirnic. Pe Calea Na{ionald la imbinarea dintre calea de tramvai de rulare, intre cea de pe placi.
unde itltra itt cut'bc;i sunt cu pavcle in jurul lor', vi rcig sd lacc{r ecra pcntru ci s-au clcat niptc
cratere la aceastd imbinare gi seclioneazd cauciucurile efectiv. Face{i ceva, acum este gi

directorul de la Eltrans aici, cei de la edilitare dacd sunt, cineva sd {acd ceva, sd pund acolo nigte
pietre, niqte bucS{i de pavele, vd rugdm si interwenili.

Doamna consilier Citilina Camelia Lupaqcu - domnule primar, dupd o perioadd in
care chiar am obseryat activitatea dumneavoastrd, avAnd in veclere cd singur v-a{i delegat
competenlele, am considerat cd ar fi timpul sd spunem botoginenilor cd dumneavoastrd primili
un salariu de 4000 gi ceva de lei, pentru a face campanie electorald. $i sd gtili cd lucrul acesta nu-
I spun eu ci cetd{enii. Chiar la spectacolul din seara Zilelor Mihai Eminescu, doi cetdleni in
vdrstd spuneau cd primarul nostru, care este permanent inlocuit de domnul Cosmin Andrei, nu
mai are timp de urbea noastrd, degi este pldtit rege$te, dacd e sd facem comparalie cu tot ceea ce
inseamnd veniturile botogdnenilor. Domnule primar, cred cd e timpul sd spune{i botogdnenilor cd
face{i campanie electorald pe banii statului gi cd nu sunte{i in stare sd pune{i in practica gi sd

frnalizati proiectele europene, cd nu sunte{i sunte{i in stare sI pune{i in practicd hotdrdrea de

Consiliu Local care viza transparentizarea cheltuirii banului public.
Chiar vd lauda{i la o gedin{d ca ve}i face acest lucru, dar dirr cAte gtiu proiectul respectiv

prevedea ca pe site-fl primariei sI se reg[seascd toate cheltuielile pe care le realizeaza primdria

9i care au o valoare mai mare de 50(llei, din pdcate lucrul acesta nu se intAmpld, agadar nu sunte{i
un om al transparenlei. in acelagi tirnp trebuie sd le spune{i botoganenilor cd nu reugili sa le
rezolva{i problema din carlierul Luizoaia gi vreau sd vi spun cd am foarte multe mesaje din
pa(ea cetdlenilor din zona respectivS, av6nd in vedere cd iatd, au trecut 4 ani de mandat gi

desigur, v-ag ruga ca mdcar in al 1l-lea ceas, si trimiteli oameni pe teren gi sd verifice tot ceea ce

inseamnd pavele de pe infraslructura pietonald, avAnd in vedere ca gi in aceastd zond s-au creat
adevdrate cralere.

Domnule primar, l6sa{i cu politica sau donali-vd salariul gi face}i revelioane gi apuca1i-vd
de treabi micar in ultimele luni pe care le mai aveli de mandat. Sau dacd nu, iegili gi spuneli
botoginenilor cd doar atdt are de fdcut primarul Botoganiului. Politica PSD.

Domnul consilier Paul Oniga - eu ag vrea sd clarific, nu cred cd s-a in{eles foarle bine.
Eu ag fi vrut sd subliniez faptul ca noi nu ar trebui sd fim profitori in ceea ce privegte egalitatea
de ganse in a merge la spectacole de teatru gi filarmonicS, sd nu beneficiem de aceste invitalii
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pentru ca nu da bine dupa atatea discu{ii qi situalii dezbdtute in media gi de cdtre cetl{enii urbei.
Nu trebuie si fim noi primii care sd intrdm la aceste spectacole pebazd,de invitalii, adicd gratuit.
Suntem capabili sd ne platim un bilet de intrare gi s[ facem dovada cd suntem egali cu to{i ceilalli
cetd{eni. Nu scrie nicdieri in regulamentul nostru gi nici in Legea Administra{iei Publice Locale
cd consilierii trebuie s[ aiba astfel de avantaje.

Eu prefer sI vd supdr cu adevdrul gi mai pu{in sa vb umplu de lingugeli. Iar in final cAnd
am spus ci ar putea fi gi o formd de protest din partea noastrd. pentru cd noi nu trebuie sa

rdmAnem cu m6inile incrucigate cdnd vedern cd proiecte de anr.'ergurd au fost ingropate in
rtrunicipiul Botogaui, tru tlebuic si lrrn indilerenli la un managetrlcltl. dclcctuos in matelic de
administralie publicd locald, gi atunci dacd tot nu mai beneficiem de invitalii gi suntem de acord
cu lucrul acesta, sd ardtdm cd nu suntem mullumili cu faptul ch avAnd gansa ca municipiul
Botogani sd aibd o asemenea clddire, un teatru cu tradi{ie de circa 1 10 ani - 1 15 ani, si fim
indiferenli.

Cred cd protestul nostru sau ludrile noastre de cuvAnt ar trebui sd fie continue cu privire la
maniera in care se desfrgoard proiectele europene cu bani europeni gi nu si fim indiferenfi la
faptul cd ele sunt blocate. Asta era motivul pentru care am spus cd trebuie sd refuzdm astfel de
invitalii. Primul nostru gest pe anul acesta qi sd nu mai fim partagi la astfel de pomeni de facturi
politica sau pe pozilia noastrd de consilieri locali. Vd multumesc.

Domnul consilier Citilin Virgil Alexa - acum ca sd fiu cinstit, domnule Oniga, acesta

este un obicei care se practicd in toatd lumea - chestiunile cu invitaliile pentru anumite
personalitd{i sau pentru oameni care au capacitate de decizie, iar ceea ce este mai trist este faptul
cd unii consilieri, nu vreau sI nominalizez, nict mdcar cu aceste invitalii nu vor sd vind la
spectacolele date de Teatrul Mihai Eminescu, Teatrul Vasilachi sau Filarmonica Botogani,
darimite sd mai gi plateasca. Nu despre asta voiam sd r,orbesc, voiam doar sd ii rnullumesc
domnului primar pentru agenda fmmoasd pe care rni-a dat-o cu ocazia anului nou gi a

sdrbdtorilor de iarnd, in care ne informeazdin lirnba italiand despre distanlele din Italia, care sunt
sdrbdtorile catolice, g.a.m.d. Mi-ag dori sd fim un orag ca cele din Italia.

Domnul consilier Stelian Pleqca - domnule primar. acum doud gedin{e am cerut in scris
un rapoft de activitate a celor delaZona Metropolitana. Nici pAna in ziua de astdzi nu am vdzut
nimic.

Al doilea punct pe care vreau sd vi-l aduc in atenlie este legat de votul de acum un an in
care am dorit angajdri Ia Primaria Ivlunicipiului Botogani. Ag dori sa gtiu care este stadiul acestor
angajdri, adicd vorbesc de cei care 1a momentul acela igi doreau sd conducd anumite sectoare din
primdrie.

Al treilea punct, in alen{ia domnului secretar, din ceea ce qtiu, la data de 27 mai s-a

intAmplat demisia doamnei Aura Simion gi de atunci au trecut 8 luni de zile. Chiar nu au adresd
cei de la Partidul Conseryator sau mergem noi cu plicurile? Probabil se termind mandatul Ssta de

consilieri gi nu mai vedem.
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Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - o completare la propunerile domnului
Oni$a, dacb tot vrea sA nu mergem nicdieri cu invitalie, ar trebui sd fie valabil gi pentru meciurile
cu echipele fanion ale echipei Boto;ani. E valabil gi pentru dumneavoastrd in acest caz.

Doamna consilier Citilina Camelia Lupaqcu - domnule primar, mai am o intrebare la
dumneavoastr5, gi anufile dac[ in momentul in care a{i avut vizita DNA, ce documente v-au fost
solicitate? Fiindcd dumneavoaslrd cred cI a{i trunchiat informa{ia gi cred cd trebuie sd qtim gi noi.
consilierii locali. Ag vrea sa qtiu dacit s-au solicitat documentele af'erente imprumuturilor llcute
priu Banca Mondrala gi ag vrca si iuri raspundeli cu ..da" sau ,.uu $i in acela;;i tiurp, ag vlea sf,

vd spun cd am gi eu o solicitare, gi v-am rugat si imi rdspundeli in scris, respectiv contractele
incheiate cu mass-media, in care dumneavoastri ali dat spre publicare afiicole care aveau sursa
Primdria Botogani gi in care ne incriminali pe noi, consilierii locali, cd nu vrem sd ludm deciziile
pe care dumneavoastrd le dorea{i la momentul respectiv. incd agtept rdspunsul in scris, conforn
legislaliei in vigoare.

Domnul Primar Ovidiu lulian Portariuc - voi incerca sE fiu cAt mai scurt. O sd incep
cu rdspunsul pentru doamna viceprimar Cdtdlina Lupagcu gi am sb o dezamdgesc_ sd ii spun cd nu
este ceea ce agtepta{i, din pdcate, nu s-au solicitat nici un fel de documente la ceea ce face{i
referire dumneavoastrd, am vdzut micile diversiuni care se incearcd in presa dumneavoastrd de
partid, dar eu spun sd lasa{i Primdria Botogani gi imaginea acesteia deoparte, pentru cd aceste
informa{ii sunt preluate pe fluxurile online. ajung mai departe, surlt monitorizate de agen{ii de
presd 9i la nivel na{ional, gi tdr61i nejustificat Primdria Botogani intr-o zond in care o descalificali

9i e pacat sd face{i lucrul acesta. Atunci c6nd nu ave{i informa{ii exacte, nu mai lansa}i pe pia{a,
in opinia public6, asemenea infonna{ii care vin si discrediteze aceasta institulie din care gi

dumneavoastri a{i fEcut parte, iar acum face{i parte din Consiliul Local. Deci vd confirm incd o

datd cd nu au fost solicitale aceste documente iar cele solicitate le-am fEcut publice atunci c6nd
am discutat cu presa. Cele care pot fi licute publice. Celelalte, pute{i faceli adrese pentru a afla
mai multe legat de acele speJe care sunt verificate.

Legat de transparen{a in achizilii, vd rog sa spune{i punctual ceea ce nu ali gdsit pe site-ul
nostru, pentru cd vor fi tragi la rdspundere cei de la Achizilii, intrucAt existd o dispozilie de a

publica orice achizilie pe site. $i vd rog sa nu mai pleca{i de la aceastd prezum{ie de vinovd{ie
care este de fapt o proiec{ie a dumneavoastrd ca toli cei care fac administra{ie, din start, au

inten{ia de a ascunde asemenea proceduri de licitalie. Vd spun cd acest mod de lucru nu mai face
parle din practica executivului. Poate se intdmpla cu mulli ani in urmi gi e normal si fi rdmas
dumneavoastrd cu asemenea reflexe in care sd apira{i transparen{a gi corectitudinea unor achizilii
publice. Dar vd asigur cd asemenea lucruri nu s-au mai intdmplat din 2012. PuIeli verifica,
intreba gi chiar vd rog sd faceJi acest lucru, fdrd a mai lansa atacuri politice gratuite pe aceste
teme.

Pe domnul Plegca a; vrea sd il anun{ legat de angajdri - cred cd este gi colega noastr6,
doamna Anca Dumitrescu, poate sA vd confirme cd din acele angajdri, acele posturi care au fost
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aprobate in organigramA au fost ocupate doar 15-20% din acele posfuri intruc6t am considerat ca
in anul care a trecut au fost alte prioritd{i gi am direc{ionat resursele financiare pentru a termina o
serie de investi{ii incepute. qi ca atare, am am0nat aceste angajari pe acele posturi care au fost
create in acea organigrama. Degi gtili foarle bine cd atunci am avut o lund de zile discu{ii pe
agenda publica in care m-a{i acuzat ca am creat acele posturi pentru anumite persoane g.a.m.d.
Vi rog sd verificali gi o sa vede{i cd incd existd toate posturile vacante in organigrama prirndriei

9i vor fi ocupate atunci cAnd va fi necesar. cAnd activitatea gi resursele financiare ne vor permite
acest lucru.

Doui subicctc carc s-au repctat in intclpelililc noastrc lcgat dc olganizarca revelionului
pensionarilor, criteriile de selec{ie nu cred cd mai trebuie sd le reamintesc pentru cei care au citit
presa, au vdzut cd au fost strict obiective, qi anume to{i cei care s-au adresat primiriei au fost
inscrigi, in ordinea primului venit, pentru cd nu existau alte criterii. Existd colegii nogtri de la
compaftimentul de Informafii cet6{eni care vd pot spune exact cum s-au desldgurat aceste
proceduri gi o sd vede{i cd procesul a fost corect gi transparent. in ceea ce privegte finanlarea
acestui eveniment, {in sa vd asigur cd in propo(ie de 100% a fost linan{at din fbnduri private gi

anume prin bundvoin{a unor sponsori care au {inut sd fie alaturi de seniorii oraqului, exprim6ndu-
gi in felul acesta pre{uirea fa{d de ei. $i cu asta, cred, acest subiect care la fel a {inut in ultimele
zile prima pagina a presei, cred cd se inchide, inci o datd confirm, nici un leu din bani publici
pentru organizarea acestui eveniment.

V-am rugat de nenumdrate ori prin interven{iile in presd sd nu mai introduce{i teatrul in
lupta politicd. Am explicat care sunt problemele acolo. legate de structura acestei cladiri gi cd nu
ne putem juca in modul de abordare a acestui lucru gi ca nu il putem folosi ca argument politic.
Vid ca nu renun{a{i la acest lucru, continua{i sd invoca{i aceste deficien{e in lucrdrile de

consolidare, degi in ultima perioadi a fost primit un raport gi s-a solicitat o expertizl
suplimentard din parlea Inspectoratului General de Construclii de la nivel central, din Bucuregti,
care au trimis o echipd aici, sesizAndu-se din presi de problernele existente la aceastd structura.
Am spus-o gi o repet. Nu vreau sd ne confruntdm cu o tragedie intr-o asemenea loca{ie. Haideli
sd nu mai reamintim de fiecare data gi sd punem presiune pe factorii de decizie aducAnd un
argument politic in finalizarea acestei cladiri. Ea igi va ulma cursul firesc, va fi consolidatd gi

doar atunci cAnd vom fi 100% siguri cd nu existd nici un risc pentru cet6{eni, atunci celelalte
lucrdri vor continua. Dar prioritate are consolidarea funda1iei.

La celelalte probleme referitor la componen{a Consiliului Local, il rog pe domnul
secretar sd rdspundd, la cele referitoare la parcdri, il rog pe dornnul viceprimar Cosmin Andrei.
Mai erau aici cAteva menliuni lEcute de domnul furcanu, am in{eles cd nu ali primit raspunsul pe
care il agteptali, ci ali primit rdspunsul corect. Vreau sd fac o men{iune legat de tot ceea ce
inseamnd controlul agen{ilor economici deperaza municipiului Botogani. Nu facem nici un fel
de distinc{ie legatd de calitatea aciionarilor, a proprietarilor gi poate gi din acest motiv nu s-au
inlAmplat gi nu cred cd se vor intAmpla vreodatd in Botosani astfel de evenimente pentru cd au

fost controale corecte, transparente, gi vreau si vd asigur cb in situalia pe care afi menlionat-o
dumneavoastrd, chiar in cazul acelui club, fusese amendal cu mult timp inainte, cu vreo 6 luni
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inainte chiar de cdtre executiwl primdriei pe o speF legata de flunc{ionarea acestui club, pe alte
teme legate de modul de gestionare a degeurilor in acea zond,. Deci nu {inem cont nici de
coloraturd politic5, nici de alte argumente atunci cdnd este vorba despre aplicarea legii. $ti1i
foarte bine ca am avut dispute inclusiv atunci cdnd poli{ia locala a intervenit in cazul unor
parlamentari din Bologani sau a unor oameni cu funclii sus puse. I-egea este aceeagi pentru to{i
cet5{enii qi vI asigur cd la nivelul municipiului Botogani se aplica.

Domnul consilier Marius Buliga - c6teva rdspunsuri am. in cornpletarea a ceea ce a
spus dotutrul plitnar'gi la obiccl, pcntru domnul consilicr Furtuna, vleau sd il inlbmrez ca
parcdrile din municipiul Botoqani concesionate cdtre cetS{eni sunt in numdr de 8000, ele au fost
verificate, am incheiat licitaliile in 2015 undeva la finalul lunii marlie gi incepAnd din luna aprilie
au fost verificate toate locurile de parcare, dacd sunt marcate cum trebuie, sau cineva ocupd locul
abuziv, 5i sd gtili cd in timpul anului au venit cetAteni cdnd a ajuns acolo echipa formatd din
cineva de la Patrimoniu gi dornnii de la DSPSA, au venit cetdlenii in timpul anului gi gi-au platit
locurile de parcare, au fost verificate toate anul trecut.

Referitor la biletele de la spectacole, ag vrea sd ii informez qi pe domnul Oniga gi pe
ceilalli colegi, cred cd gtim, eu oarecum sunt surprins cd la final de mandat venim cu o asemenea
constatare 9i de-acum suntem mai buni cd vin alegerile peste c6teva luni. Vreau sd vd infonnez
cd. bilete. la spectacole, consilierii locali sau executivul primdriei primesc doar la anumite
spectacole, md refer la premiere ,uu iu spectacolele de Anul Nou sau de Criciun. Dar spectacole
la Filannonicd sunt in fiecare sdptbmdnd. spectacole la teatru sunt in fiecare saptamdna qi nu
primeqte nimeni asemenea invitali. Doar la evenimente speciale, qi cum spunea domnul Alexa, e

ceva mai vechi, nu e de acum. Dacd cinevarefuzd, nici o problemd, poate sd refuze.

$i o problema ridicata de domnul Eugen Jurcanu, care nu e in zona de edilitare, e vorba de zona
de investilii, domnul Herghelegiu este aici, e o lucrare fbcutd pe inv'estilii gi am in{eles cb este in
garan{ie, aga cd o sd vd rog sd rezolva{i problema cat mai repede, mullumesc.

Doamna consilier Citilina Camelia Lupagcu - domnule primar, v-am pus intrebarea
referitoare la documentele solicitate de DNA tocmai pentru a clarifica. Nu era necesar ca
dumneavoastrl gi imi explica{i cd e o problema de prestigiu. Tocrnai de asta am intervenit cu
aceastd intrebare, tocmai pentru a pistra primdria intr-o zond de prestigiu.
Doi, mi-ag dori din tot sufletul ca dumneavoastrd sd recitili acea hotdrdre de Consiliu Local gi sd

o pune{i in practici pentru cd transparentizarea cheltuielilor, dupd cum qti1i, a fost aprobatd
printr-o hotirAre de Consiliu Local undeva in 2013, c6nd eram viceprimar, agadar nu cred cd
aveli tot ceea ce inseamnd licitalii din 2012. Chiar in hotdrArea respectivd se prevedea a se

incdrca pe site-ul primdriei tot ceea ce se cheltuise pAnd in momentul respectiv. Aga ca v-a; ruga
si face{i acest lucru pentru a avea o oglinda a cheltuirii banului public in perioada mandatului
dumneavoastrS.
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Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei un singur rdspuns la obiect a$ vrea sd dau
domnului Furtund in ceea ce privegte parcdrile de regedin{a. Am propus in proiectul de buget pe
anul acesta o sumd de bani pentru a publica pe site-ul primariei lista tuturor locurilor de parcare
care sunt sau nu concesionate, gi de asemenea pentru a modifica aplicalia pe care o avem la
nivelul primdriei - cityreport, astfel incAt dacd un cetdlean doregte sd verifice o intreagl parcare
dacd este concesionatd sau nu, ii va apdrea foarle clar ce locuri sunt disponibile in acel moment.
Trebuie sd faceli o distinc{ie intre parcdrile de regedin{5 qi parclrile cu platd. Dar am prevdzut un
astfel de instrument, astfel incAt toale locurile sd fie publicate pe site intr-un mod transparent.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtrrni - mullumesc ambilor primari. dar se pare
cd nu se doreqte sd se vadd natura la Care m-am referit. Domnule viceprimar, eu cdnd merg
undeva qi vreau si imi las magina intr-o parcare lAngd un bloc, nu trebuie sd iau telefonul sd vad
dacd locul respectiv este sau nu este concesionat. Eu vreau sd vdd un semn distinctiv dacb pot
ldsa magina acolo frrd sd deranjez pe cineva sau nu. Ce fac, incep sd caut pe site?
Semnul distinctiv il dd primdria cu valabilitate, cum sd nu se poat5? in toatd lumea se poate, in
Botoqani gi Rom6nia nu se poate. Deci un semn distinctiv clar al primdriei care sd arate -
parcare concesionatd pentru 2015 qi nu mai trage nimeni magina acolo. Eu infeleg, e o chestiune
electorali, acele pl5cu{e costd vreo 50 de lei, dar incd o dat5, eu cdnd merg sd las magina undeva
nu am de unde sa gtiu gi nu incep sd caut pe site-ul primdriei sa vdd dacd e concesionat sau nu, e
chiar ridicol de acum. Vine cineva care nu are telefon, si vede acolo clar o chestie.

Procesele verbale de la punctul2 al ordinii de zi au fost aprobalepebazd de semndturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de privind aprobarea procedurii de acordare a
anttldrii cotei din majordrile de inturziere datorate btrgetului local al Municipiului BotoSani,
potrivil Ordonanlei de urgenld a Guvenmlui nr.44/14.1O.2015 privind acordurea unor.fitcilitdyi
fiscale este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1" iar comisia de snecialitate nr. 5 nu
s-a pronunlat.

Domnul consilier Marius Buliga - avem un proiect in fa{d, cred cd este licut cu
dedica{ie. De ce spun asta? Pentru cd se vede clar cd se anuleazd penalitSlile pentru cei care nu
gi-au pldtit impozitele pAni la 30 septembrie 2015. Dar sunt cet5teni ai Municipiului Borogani
care au platit gi au fost buni platnici, au platit in octombrie, au pldtit in noiembrie gi au pl5tit in
decembrie. Ei au pldtit cu penalitS{i. Eu cred cd este un proiect de hotdrdre pus aga cu dedica{ie
pentru unii care au gtiut dinainte, au stat linigtili, fie cd au lbst ei agen[i economici, fie cd au fost
ei persoane fizice, gi ei pot beneficia de bonusul acesta, si nu plSteascd nimic penalitate dar
cet5lenii care, incd o datd, pdnd la finalul anului au vrut sd fie buni platnici, poate nu au avut, gtiu
eu, o situa{ie sociali bund financiari dar gi-au plitit pAnd in noiembrie sau decembrie, ei au platit
cu penalitSli. Dacd era un proiect adresat unor categorii sociale, md refer aici la pensionari,
asista{i social sau altd categorie, nu zic ci nu. Dar nu pot fi de acord cu asemenea proiect.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - domnule director Neamju, vd rog spuneJi
dumneavoastrd pentru cine a{i lbcut aceasta dedica{ie.

l0
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Domnul director adjunct al D.I.T.L. Botoqani Dumitru Neamfu - D.I.T.L. a fbcur
acest proiect de hotar6re in baza Ordonan{ei de Urgen{d nr. 44 gi a fost dat[ pentru toati {ara iar
Consiliile Locale trebuie doar sd intocmeascd schema pentru condiliile locale. Noi, in anul
precedent, am mai aprobat la nivelul Botoganiului. 3 hotdr6ri prin care s-au dat astfel de facilitdli
fiscale, chiar facilita{i rnai mari decdt facilitalile din acest proiect de hotdr'6re. in sensul cd, in
anul precedent, pentru persoanele lizice. s-a aprobat scdderea de majordri in procent de 100%,
majordrile care au fost inregistrate la 31 decenbrie 2014. El este corect legal. Moral intotdeauna
este altA problemd.

Itrtotdcauna trcbuic si nc ganclini yi la clcctul cccinontic.'l'r'cbuic sa vli aduc la cuno;tinlir.
totuqi, ci anul trecut, aceste proiecte care au fost de naturi de a da nigte facilit[{i fiscale, ne-au
adus l8 miliarde in plus la buget fa{6 de anul precedent. Finalitatea economicd este clard. Acum
de ce s-a ini{iat acest proiect de hotdrAre. Pentru cd o mare parte din cei care au incercat sd
beneficieze de hotar6rile din anul precedent au fbcut nigte eforturi, au plitit pa(ial gi nu au reugit
sA finalizeze gi sd se incadreze in celelalte proiecte de hotdrdre. Este, cred eu, moral ca acum sd
se aprobe acest proiect de hotdrdre. Pe aceastd problemi niciodatd nu se poate face exact o
egalitate intre oameni. Este imposibil. Dar este o problema legald. Este un proiect de
conjuncturd. Noi nu ne vom mai intdlni degrabd cu o asemenea Hotdrdre de Guvern prin care,
conjunctural, sd ddm nigte scideri de majordri ca sd incasdm nigte debite. Nu suntem singurul
municipiu, allii au reugit sd dea mai repede aceastd hotdrdre. Noi am a$teptat int6i sd apara gi
normele de punere in aplicare a ordonan{ei.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - da, intr-adevdr, am dat gi ceva scutiri gi
anul trecut, e bine cd am {Ecut acest lucru gi e bine gi acum cd facem acest lucru gi chiar ag vrea
sd fac o subliniere cd pe domnul Tincu l-a luat gura pe dinainte cd l-a dat Guvernul Ciolog. L-a
dat Guvernul Ponta qi apropo cre$teri procentuale ale guvemului, cd economia duduie in anii
acegtia, se vede in a nu gtiu cAta inlesnire fiscald pe care o dim gi totugi tot nu reu$eSte sd ajute
contribuabilii sa plateascd datoriile din urmd. E o mSsurd inleleaptd pdna la un punct, intr-adevdr
e ugor imoral6, dar trebuie sd facem aceste momente 0 in care sd incerclm sd aducem cAt mai
mul{i contribuabili in zona de a pl5ti taxele cdt de cdtlazi qi eu unr.rl voi sus{ine acest proiect de
buget gi chiar cred cd este bine venir penrru to!i cei vizali.

Domnul consilier Citilin Virgil Alexa - cam acelagi lucru voiam sI il spun gi eu. intr-
adevlr, legea neindreptalegte unii cetdleni fald de al1ii, dar nu suntem noi cei care putem hot5ri
peste lege, deci dacd ave{i vreo plAngere, domnule viceprimar, faceli la Guvem sau la Parlament.
Din nefericire, Consiliul Local nu poate stabili peste legiuitor. Asta avem, cu asta lucrdm.
Trebuie sd profitdm de fiecare ocazie care se ivegte. $i ar fi pdcat ca cei care pot beneficia de
aceastd facilitate legislativa sd nu beneficieze pentru ca allii nu au beneficiat acum un an, doi,
cinci.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi 1

ablinere (domnul consilier Marius Buliga).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotrirare pentnt aprobarea bugetelor de
venituri Si c'ltelnieli pentm enul 2016 ale S.C. IJrban Sen'5.A., S.<:. Locativa 5.A., S.C. Eltrans

lt
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S.A. si S.C. Modern Calor S.'4. este'avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 gi
nr. 5.

Fiind supus la vot arlicolul I al proiectului de hotdrdre cu privire la S.C. Urban Serv S.A.,
acesta este aprobat cu l9 voturi pentru gi 1 ablinere (domnul consilier Eugen Cristian Jurcanu).

Fiind supus la vot articolul 2 al proiectului de hotdrAre cu privire la S.C. Locativa S.A.,
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezen{i (20).

Fiincl sultus la vo1 alticolul 3 ai ploicctului clc hotalarc cu plir,'ilc la S.C. h,ltrans S.A.,
acesta este aprobat cu l7 voturi pentru gi 3 ablineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Fuftund,
Paul Oniga gi Eugen Cristian furcanu).

Fiind supus la vot articolul 4 al proiectului de hotdrAre cu privire la S.C. Modern Calor
S.A., acesta este aprobat cu 16 voturi pentru gi 4 ablineri (domnii consilieri Marius Buliga,
Corneliu Daniel Fuftund, Stelian Plegca gi Eugen Cristian furcanu).

Fiind supus la vot proiectul de hotdr6re per ansamblu, acesta este aprobat cu 19 voturi
pentru gi 1 ablinere (domnul consilier Paul Oniqa).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pt'ivind prelungireu unor contracte
de concesiune este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 qi nr. 5.

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu - m-am uitat pulin pe Anexe, existi
aici o solicitare prin care sd prelungim redevenla cu 0,62 mii lei pe an intr-o zond in care
redeven{a este de de aproximativ 50 de lei. Vreau sd intreb dacd respectivul cetd(ean de onoare,
sau, eu $tiu, persoan[ cu handicap sau alta situalie care s5 facd, sE explice suma de redevenld pe
care o propune Consiliul Local Serr,'iciului Patrimoniu.

Domnul Cezar Puiu, gef Serviciu Patrimoniu - aceste contracte au fost prezentate in
situa{ia in care sunt ele acum. DupI ce se aprobi prelungirea de contract de concesiune, se merge
la qedinla de negociere, pe care o avem de fiecare data dupa. $i atunci pre{ul care va fi, este
preJul de la data la care se face negocierea. Pdnd atunci este pre{ul inscris in contract la valorile
iniliale.

Fiind supus la vot proiectul de hot5rAre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezen{i (20).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrdre prit,i'nd c'ontpletarea inventarului
bunurilor apar\iniind domeniului prittat al nnmicipiului - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
19 voturi pentru gi 1 ablinere (domnul consilier Eugen Cristian furcanu).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind alocarea suntei de 4.500 tei
fn vederea achiziliondrii a 200 de exemplara a ciirlii,,PAPIRUS" a Poetului Laureat al
Prentiului Nulional de Poezie "Mihai Eminesut" - Opera Ontnia, pe anul 2014, Gabriel Chifil -
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este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1.nr.4 gi nr. 5, nu prezintd disculii, gi, fiind
supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi I ablinere (domnul consilier Marius
Buliga).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotiirare pcntnt oproborea Rcgulornentului de
udminislrut'e a parcdr"ilor public'e cu platii dotatc ut pat'cometre din rnunicipiul Botosuni este

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5.

l)oanrna prcq;cdinte de q;cdinfi L,lcna Lazarec avcnr ploicctul ini{iatorului ;;i avent gi

doud amendamente.

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu - a$ vrea sd vd prezint o situalie cu
care eu m-am confruntat. Locuiesc intr-o zond unde la poalele blocului existi o parcare cu platd
pe care o foloseam in intervalul orar 18.00 - 8.00, deci cel fbrd plata gi s-a int6mplat ca intr-o zi
de sdrbdtoare legal6, de Rusalii, mai bine zis, sE fiu blocat gi amendat. De fapt, numai blocat, gi a
pl5tit taxa de deblocare de 700 lei, nu am mai fost amendat, am fost sanclionat cu avertisment de
cdtre Polilia Locald. Ag vrea sd cred cd e o omisiune a acestui regulament gi a variantei
prezentate de domnul Andrei qi a variantei prezentate de domnul Alexa, faptul cd exista gi

sarbdtori legale in care e absurd sd ceri omului care gi-a ldsat magina acolo intr-o parcare cu
plat5, sd pldteascd acest lucru. De asta la articolul l5 ag vrea sd fie prelungit - "utilizarea cu plati
a parcdrilor publice din Municipiul Botogani se va face zilnic de luni pAnd vineri intre orele 8.00-
18.00, cu excep{ia sdrbatorilor legale". Poate sd cada 1 ianuarie intr-o vineri, gi ce fac? Pldtesc
parcare, cdnd vin de la revelion, sau cum?

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - am citit gi eu arnendamentele colegilor. Am
dorit gi eu sd prezint nigte amendamente, dar nu am reugit si rezolv problema stick-ului, s[ listez
la imprimantS, dar vd spun, sunt cAteva observa{ii, v-ag da un singur exemplu, un studiu aplicat.
Noi emitem acele abonamente, lunare sd zicem, unde se 100 lei/lund in proiectul inilial ca

propunere. Ce se intdmpli cu un utilizator, aga cum este definit, care de{ine un abonament,
parcheazd pe un loc in acea parcare cu platd, cu parcomate, eu de pilda, gi o las acolo rnult gi

bine. Cum pot fi tras eu la rdspundere? Cum pot fi eu evacuat? Ca o scdpare, trebuie sd gdndim gi

situaliile astea. Ag mai fi propus ca acel temen de parcare pe bazd de abonament sd nu

depdgeascd un anumit numdr de ore. ca sd avem control, dar e greu de realizat, cum sd il
urmdregti. Dar pe formd am o serie de observalii, de exprimare. De pild6, aici la definilia
sta{iondrii, este introdusd in proiectul de hotirAre. La art. 63 din O.U.G. 19512002 pe care o
invocdm in preambul, nu gisim sta{ionarea ca definilie de sine stdt[toare, ci ea este, printr-o
semanticd, in definilia opririi ;i eu zic sd o ldsdm aga, adicd sd nu inventdm un articol de lege.

Sunt mai multe observalii pe partea de formd. Am observat gi eu lipsa taxei pentru
locurile rezervare. Colegul Catdlin Alexa a introdus-o. Sunt doud comisii prin dispozilii ale

domnului primar. O comisie care v'erifica de doul ori pe saptbmdnd integritatea parcometrelor,

1a
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nu, sdptdminal verificd integritatea, bisaptdmdnal colecteazd,, sau ori de cdte ori este nevoie. Sd

fie aceeagi comisie.

O exprimare in articol: "'penttu intre{inerea parcomatelor, Primdria va incheia un contract
de mentenan{d cu o firma autorizatd.'' Eu ag fi spus "pentru intre{inerea parcomatelor, Primdria
va incheia un contract de mentenanld cu o finna autorizaI6,, desemnatd prin licitalie publicd".
PAna 9i verificarea integrita{ii poate fi plasatd in sarcina firmei de mentenan{5. daca tot preia.
Aici sunt chestii care pot fi discutate, punem ce rnai avem, ce mai apar gi la proxima gedin{a, un
regulament clar. explicit. Chiar nu vld rostul a doud comisii. Trebuie sd ne gAndirn pu{in gi la
scrvicitlc dc taxiructt'ic, cl tntla gi lasa clicntul in palcalea cu plati. Poatc il a)teaptd 2 minute, nu
cred ci e nonnal ca taximetristul si pl5teascS. Sau avem un spa{iu comercial, aducem marfb, nu e
notmal ca magina aceea care aprovizione azd, doar pe perioada aia, si pldteascd.

Dacd tot vorbim de parcdri, ag avea o propunere de luat in calcul pentru comisia
Sistematizare Rutierd. Pe Aleea Scipione Bddescu avem circulalie dublu sens. E acea alee care
face legdtura din Primdverii cu V6mav. in paralel cu ea, spre George Enescu, avem Aleea
Teodor Bdlan, pe care este instituit sens unic. Putem face gi pe Scipione Bddescu sens unic,
pentru a crea acel inel, sau cum stabilegte comisia care este varianta optim6, pentru cd pe
Scipione Bddescu oricum este inrdddcinatd parcarea proprietarilor de locuinle care stau in acea
zond. $i atunci delimitdm clar, locuri de parcare, licitalie, permis de folosire loc public.

Domnul consilier Paul Oniga - cred cd in mare parte domnul Ovidiu Luca are dreptate,
eu ag fi mai radical vis-a-vis de parcdrile cu platd. Parcdrile toate sunt realizale prin contribu{ia
cetdlenilor. Cele mai multe parcari sunt bine venitd gi sunt amplasate in locurile in care oamenii
chiar au nevoie sa ajungd acolo, cum ar fi Piala Mare, in dreptul bdncilor, in fa{a magazinelor gi

multe alte locuri, de aia sunt parcdri, pentru ca omul sd poatd ajunge acolo. Eu cred cd in
Botogani nu ar trebui sd se recurg5 incd la astfel de mijloace ca Primdria sd oblina profit, sI
zicem, din parcirile acestea, avem multe alte mijloace gi locuri de unde putem obline profit sau

sd facem economii, eu cred cd ar trebui sd existe un regulament foarte suplu, sd existe o oprire de

c6teva minute, avem organele abilitate, Polilia LocalS, reprezentanlii Primariei sd constate cd o
maginb este l5satd, exact cum spunea qi domnul Luca, pe un abonament poate fi lasatd acolo 5

zile gi sd scrie pe ea "de v6nzare" gi sd vede{i ce speculaJii se vor face pe aceste abonamente de

cdtre cei care se ocupd de astfel de activit5li - vdnzdri de magini. O sd gasili in toate parcdrile
astfel de situa{ii gi nu o sd le puteli face nimic, avAnd in vedere cd el gi-a achizilionat un
abonament gi poate sd stea magina acolo, inbaza abonamentului, cAt vrea el.

Eu ag simplifica lucrurile gi ag spune ca atunci c6nd se constatd de cdtre cei abilitali ci o

magind sta{ioneazd mai mult timp intr-un loc gi cu alte scopuri decdt cele pentru care ar fi trebuit
sd fie acolo, el locuiegte in bloc qi nu are plStitd parcarea intr-un loc concesionat, atunci
valorificd parcarea cu platd. El este un regulament stufos, nu apelSm practic dec6t la o h64uire
impotriva cet5{enilor, el merge practic la o farmacie, parcheazE acolo, vrea sd intre sd igi ia un
medicament gi noi venim in spatele lui gi il bubuim cu o amendd de nu se vede, cred ci d5m voie
unor conflicte intre cetileanul care a contribuit la amenajarea parcdrilor gi aceste taxe pe parcare.
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Aq propune ca, dacd vreti sA f'ace{i economie in anul acesta, nu mai planta{i din luna
aprilie-mai panselu{e care rezistd 3 saptdmdni gi dupd aceea le scoateli qi pune{i alte flori de
sezon de vard, gi cheltuielile sunt imense - dacd vrem s5 eficientizdni cheltuielile sau veniturile in
cadrul Primariei. Eu nu lac politicd, vreau sd fac administra{ie, sd contribui ca gi consilier.

$i daca tot vre{i sd repet un subiect. md bucur cd am creat polemica cu gratuitatea la
teattu, filarmonicd gi stadion, dacd ne uitdm pu{in peste granila ldrii. o sd vedem cd este o onoare
pentru cei care lucreazd in prirndrii gi in alte institulii ale statului sd igi plateascd biletul la
stadion, la teatru gi in alte locuri gi nu beneficiazd,, nici dacd estc plint sau rege sau premier sau
olice alti lurtclie pe carc o at'c in stat, uu beleliciaza de acestc glatuitali. Estc o umilinla pcnl.ru
ei. Dar eu vd las sa pistra{i mentalitatea veche, sd nu ave{i nici un lbl de evolu{ie in 26 de ani gi

sa fili in continuare de acord cu astfel de pomeni ale administra{iei publice pe un post de
consilier local, dacd crede{i cd ni se cuvine sd avem gratuitetri. Asta e legatd gi de parcdri gi de
celdlalt subiect.

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu - subiectul este complex, v-ag
propune o intAlnire ulterioard special pentru terna aceasta, convocata de Primdrie, in care cei
interesa{i, adicd domnul Andrei, domnul Alexa, care au venit cu amendamente separat, eu
personal care sunt in comisia rutierd, domnul Luca fiindci este in domeniu gi alli doritori, sd ne
intdlnim sd discutdm special pe tema asta, unndnd ca in gedin{a ulterioard si revehim cu un
regulament de comun acord de toate par{ile din Consiliul Local gi sd fie in interesul cetd{eanului.

Domnul consilier Cosmin lonu{ Andrei - acest proiect a fost in consultare publicd gi

puteau fi aduse modificdri. Sunt bine venite gi astdzi, majoritatea sunt peftinente. Vd propun sd

ne intAlnim intr-un cadru restrdns ca sd punem cap la cap tot ceea ce afi propus dumneavoastrd
astdzi. Repet, sunt lucruri de bun sim{, mai pu[in cu panselu{ele in parcare. Iar legat de acest
subiect, ca sd nu mai intindem acesle gedin{e, propun colegilor din I'NL sd ii inmdneze domnului
Oniqa un rezultat al sondajului pe care l-au fEcut, poate scurtdm gedin{a.

Domnul consilier Citalin Virgil Alexa - poate compartimentele de specialitate igi fac
un punct de vedere pdnd facem gedinla aceea vis-a-vis de toate amendamentele propuse.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi de cdtre ini{iator.

Punctul I de pe Nota Anexd -
"P.U.D. str. Calea Nalionala nr. 134"
P" este avizat favorabil de comisiile de

supus la vot, acesta este aprobat cu 19

Cristian furcanu).

Proiect de hotdrare penlru aprobarea documentaliei
in vederea reulizdrii obiectivului "constrttire loadnla
specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezintd disculii, gi, fiind
voturi pentru gi I ablinere (domnul consilier Eugen
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Punctul 2 de pe Nota Anexd - Proiect de hotiit'tire pentnt aprobarea cloutmentaliei
"P.U.D. Aleea Constantin lorddc'hescu rtr. I A" in t,edereu reolizdrii obiec'tit,ului "constnire
locuinld D+P" este avizat favorabil de cornisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezintd
discu(ii, qi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi 1 ablinere (domnul
consilier Eugen Cristian furcanu).

Punctul 3 de pe Nota Anexd - Proiect de hotdrat"e pentt"u apt'obarea doctrmentaliei
"P U.D .str. Prtprtr"trlui nr. I4 A" in vederea realizdrii obieclit,ttlui "c'onslnire loctinld P-tM
si utrc.ru gosltoeldreuscu" cstc avizat lavorabil de cotursiilc de spccialitate nr.2 gi nr'.5, nu
prezintd disculii, qi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi 1 ablinere
(domnul consilier Eugen Cristian furcanu).

Punctul 4 de pe Nota Anexd - Proiect de hotdrare pentru aprobarea documentaliei
"P.U.D. - str. I.L. Caragiale nr. l5" in vederea realizdrii obiectivului "construire locuinld
P+M" - este avizar favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezintd disculii, gi,

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu l9 voturi pentru gi 1 ablinere (domnul consilier Eugen
Cristian furcanu).

Punctul 5 de pe Nota Anexd - Proiect de hotdrdre pentru aprobarea docuntentaliei
"P.U.D. - str. Crizantentelor nt'. 30" in vederea realizdrii o.biectivului "construire locuinld
P+M, ./bisor din lentn Si imprejnmire teren " - este avizar favorabil de comisiile de specialitate
nr.2 9i nr. 5, nu prezintd disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru $i
I ablinere (domnul consilier Eugen Cristian furcanu).

Punctul 6 de pe Nota Anexl - Proiect de hotarare pentru uprobarea docuntentaliei
"P.U.D. str. Victoriei nr. 30" in vederea realizdrii obiectitului "construire extindere sediu
birouri pe terasd existentd " este avizal favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu
prezintl disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi I ablinere
(domnul consilier Eugen Cristian furcanu).

Punctul 7 de pe Nota Anexd - Proiec't de hotrirure pentru ntodificarea HCL nr.
340/27.11.2014 privind docuntentalia "P.U.D. Culca Nulionald nr.2 B Si str. ManoleSti Deal
nr. 97 bi:;" in vederea realizdrii obiec'tit,ului "extindere hald de produclie" este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezintd disculii, gi, fiind supus la vot,
acesta este aprobat cu 18 voturi pentru gi 2 ablineri (domnul consilier Eugen Cristian lurcanu).
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Punctul 8 de pe Nota Anexd - Proiec't da hotdrare privind instituirea unei comisii de
negociere a clauzelor contractuale pentru inchiriereu wrui tere'n din mmticipiul BotoSuni,
slr.CorniSu, in strpra/a1a de 4958 ntp, utilizat de Colegiul T'ehnic "()heorghe Asachi" BotoSuni -
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l. nr.3 qi nr.5.

Doamna pregedinte de gedin{I Elena Lazarec - vd rog sd forrnula{i propuneri pentru
membrii comisiei.

l)otntrul ctlltsilier Gheorghe Floreutin Ursuleanu - dornnul Alexa, domnul Luca;i
subsemnatul suntem in Consiliul de Administra{ie la Liceul "Gheorghe Asachi". Nu gtiu, este
auto-propunere, se accepta? incd o persoand a$ propune pe domnul Furtuni.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru,2 voturi
impotrivi (doamna consilier Cdtdlina Camelia Lupagcu gi domnul consilier Cdtdlin Virgil Alexa)
gi 3 ablineri (domnii consilieri Radu Lebadb, Paul oniga gi Stelian plegca).

Punctul 9 de pe Nota Anexd - Proiect de hotdrare pentru ntodificarea Si completarea
Hotdrarii Consiliultti Local nr.235 din 27 august 2015 privind trecerea unor bunuri din
donteninl public al municipiului BotoSani in domeniul privat al acestuia pentru punereu in
aplicare a deciziei civile nr. 2955 din l4 martie 2014 datd de Curlea de Apel Suc'eava ln dosarul
nr.7206/40/2010/a10, precum Si restiluirea acestora c'dtre S.C. "TERMICA" S.A. Boto$ani -
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 qi nr.5.

Doamna pregedinte de qedinfi Elena Lazarec - este practic o executare silit6, gi aici,
irnpreund cu domnul Cezar Puiu, mai trebuie 3 membri din cadrul Primdriei Botogani.

Domnul secretar Ioan Apostu - avem comisia largitd formata din plenul Consiliului
Local, unde sunt gi specialigti din cadrul Primdriei, care va semna actele pe care le incheiem cu
executotul, apoi vom avea o comisie tehnicd care va consemna datele tehnico-economice pe

fiecare obiectiv in parle gi cred cd aici am gregit, cred cd ar fl trebuit mandatat primarul sd

nominalizeze, fiindcd ea va fi forrnatd exclusiv din aparaful Primdriei gi in baza actelor intocrnite
cu executorul, aceastd comisie va face predarea efectivd cu consemnarea datelor tehnice 5i
economice la fiecare bun in parte.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - voiam sd il intreb pe domnul secretar dacd
noi timpul procesului ne-am fdcut apdrdrile care trebuie, ne-am prezenlat la termenele care
trebuiam sd fim prezen{i. Sa stabilim, acum dacd tot a venit momentul sd preddm aceste spatii,
cdci au fost in spaliul public diferite comentarii, opinii politice ale domnului primar. Ldmurili-
md, vd rog, dacd arn fbst la toate temenele in care trebuia sd ne apdrdm impotriva acestui
executor gi in spe{a aceasta.
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Domnul secretar Ioan Apostu - vreau sd vd spun cd acest proces a fosl de o
complexitate deosebita. Am colaborat in instrumentarea dosarului gi in reprezentare cu Casa de
Avocaturd Popovici gi Asociafii, in spe{d, reprezentarea a fbst Ibcutd in instan{d de cdtre domnul
avocat Diac, am avut colaborarea unor experfi in domeniul contabil, economic gi de analizl a

situa{iei patrirnoniale a S.C. Termica S.A., am colaborat foarte bine cu domnul Maga, deci vreau
sd vd spun chiar am {inut foa(e aproape de acest dosar. La Tribunalul Botogani, cum bine qti1i,

ac{iunea a fost respinsd. in recurs. ac{iunea a lbst adrnis5. Mie imi este foafte clar ccea ce este de
exccutat pt: accst dosar'.

Ceea ce vrea executorul excede cu mult cadrul legal al procesului. E,l vrea sd execute
inclusiv bunuri proprietate publicd, ceea ce este exclus. Ceea ce, prin raportul lEcut de comisia
desemnatd de cdtre domnul Primar, care a fost prezentat gi in Consiliul Local gi insugit este cert
cd trebuie restituit cdtre S.C. Temrica S.A. activul patrimonial care a fost vdrsat ca aport la
in fi inlarea societalii.

Acele bunuri, potrivit l-egii Societdtii Comerciale, devin proprietatea societdlii, aportarea
la capital s-a fdcut inainte sd fi intrat in vigoare Legea Proprieta{ii Publice, in orice moment,
dupd ce s-a lEcut acea apoftare, in anul 1998 Consiliul Local, in calitate de ac{ionar, ar fi dorit sd

reintre in proprietatea acelor bunuri. Aceasta se putea face numai cu plata unei despdgubiri cdtre
societate. Cum a fost la inceput C.E.T.-ul gi termodistribu{ia, iar prin unificare, Termica. Mie imi
este foarte clar, clddirile punctelor termice, fhrd terenuri gi Ibra instalalii au fost vdrsate ca aport
la capitalul social a S.C. Termica S.A. gi trebuie restituite. Dacd mai aveli intrebdri, vd rdspund.

Domnul consilier Mihai Tincu - vd rog, pentru. cei care nu cunosc in detaliu toatd treaba
asta, sd citili Hotar6rea Cu(ii de Apel Suceava, micar primele 3 pagini, gi vreau si vd spun ci
dupd primele discu{ii cu lichidatorul, cu cele 37 sau 38 de puncte termice, sau 36, in funclie de

evaluare gi in func{ie de ce valori sunt acolo stabilite de Cufte, sunt convins cI dac[, gi suntem
obliga{i si proceddm la predarea acestor puncte, la final, acest lichidator, in funclie de evaluare,
se va indrepta incd o dati impotriva Primdriei gi va cere alti valoare, eventual sub formd de cash.

Pentru faptul cd valorile cu care Termica...eu nu le dau idei, eu v[ spun doar nigte lucruri la care
trebuie sd ne aqteptam gi sd ne pregdtim sd ne apdrdm. Eu vd rog gi vI propun, cum v-am mai
propus, sd fim pregdti(i cu o expeftizd, de o firmd care $tie ce vrea, care sd ne spund ce gi cdt gi

cum avem de licut.

Domnul Secretar loan Apostu - pentru mine in acest moment, obiectul sau obliga{ia la
care noi suntem supugi execuffirii silite este foarte clar6. Ce se va intAmpla, nu gtiu. Daci se

doregte o experlizS, s-a mai aprobat aici in Consiliu gi am stat gi ne-am bdtut capul vreo doui
sdptdm6ni vreo 6 oameni din Primdrie gi totugi nu reugim sd gdsim obiectivele. Dacd dorili o

expertiz6 care sd vi clarifice, eu vd rog sd venili gi cu obiectivele acelei expertize. Cine doregte,
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fac copii gi transmit expeftiza administratd in dosarul de judecatd, in dosarul 7206, care din
punctul meu de vedere, este clarificatoare sub toate aspectele. Consiliul, ca sd igi opoftuneze
decizia, are dreptul sd ceard experlizd. Sunt convins cd ne vom judeca cu lichidatorul, dar pe ce
ne vom judeca? Pe pretenliile lui care depf,gesc cadrul legal.

$i vreau sd va spun cd din acest dosar, a rnai fost disjuns un dosar. Dosarul acesta privea
doud facturi inilial. Factura num5rul 4639 gi factura numdrul 4708. in acest dosar a rdmas in
disculie doar factura numdrul 4708. Pentru factura numdrul 4639 s-a fbrmat un dosar separat,
cat'e la l'el, a lbst admisa acliunca licliidator-ului, cLam obligali sa plitim vlco lrl miliardc inilial,
am ajuns la Suceava, a fost casat cu trimitere, am venil din nou la Tribunal. aici iar s-a admis. iar
ne-am obligat la platd, in recurs.

in cel de-al doilea recurs la Curlea de Apel Suceava, deci a fost admis recursul nostru gi

instan{a a re{inut drept obliga(ie numai ceea ce am recunoscut noi de la judecata in primd
instantd. Noi am recunoscut drept obligalii de platd numai vreo 3 miliarde, investilii realizate de
S.C. Termica S.A. din surse proprii gi T.V.A. aferent acestei sume, care era aproximativ 600
milioane. Dar ce este impofiant, cel pulin pentru mine, cred cd este hotdrdtor in modul in care se

va derula in continuare acest litigiu, in acest dosar de la Suceava, unde ni s-a dat cdgtig de cauzd,
efectiv. S-a spus cd am pierdut, nu e adevirat, am cdgtigat, vd spun cefl.

S-a pus problema proprietalii bunurilor care au fbcut obiectul facturii gi instan{a a dat clar
la o parte bunurile proprietate publica, pentru care noi am depus acte doveditoare ale proprieta{ii
gi care nu puteau sd fie ale S.C. Termica S.A., gi a rdmas in picioare numai pretenlia ce privegte
bunurile proprietate privatd, cele realizate din surse proprii S.C. Termica S.A. Lichidatorul nu va
fi mullumit cu aceastd solu{ie, ca ii dam 36 de cladiri. El vrea centralS termicd, re{ele, vrea fierul
din re{ele, vrea tot, vrea bani. Avem o problemd de drept clarificatS, a naturii juridice a bunurilor
facturate, care ne va ajuta foarte mult. Eu nu zic cd am sd duc singur in conlinuare acest dosar,
fiindcd este riscant. M-am dus dintr-o datE cu 14 miliarde, dar gtiu de ce m-am dus, fiindca
aveam argumente solide. $i rni bucur cd am fost in{eles la Curtea de Apel. Probabil va trebui sd

lucrim gi cu o casd de avocaturd cdnd va incepe, gi eu voi fi foarte aproape. Dar avem argumente
solide sd nu pierdem proprietatea publicd. E absurd sd se puni in 2016 problema sa predai
centrala electricl de termoficare care e datb din 1995 de Guvernul RomAniei si scrie clar statutul:
bun proprietate publicd a statului.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - mul{umesc domnule secretar, cumva m-a1i
ldmurit, pe principiul cd nu e liaier acela care cere, ce acela care d5, afi dezamorsat o bombild de
presd de la inceputul acestui an, cu privire la catastrofa cu privire la acest proces, cd am pierdut,
evident toate tunurile erau puse pe Flutur qi acolilii. Sa inteleg cd domnul secretar vede lucrurile
altfel. Vreau sd fac un apel public citre aparatul de specialitate a Primarului gi c5tre fostul sau

actualul reprezentant Florin Sandu, care era gi la S.C. Termica S.A., gi la ModernCalor, care
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Iucra 8 ore cu 8 ore, roard ziua era full time la serrriciile acestea doud. daca aude ceva, sd ne
prezinte in acest sens, {indnd cont cA acest proiect de hotarare a fost pus pe Nota Anexd gi nu am
reu$it sa il vdd pdna astazi diminea{d, ca sd ne edifice gi sd ne sugereze modalitdli cum sd privim
acest aspect. sd introducem in acest proiect. eventual, nigte amendanlente.

Doamna Pef Serviciu Juridic poate are ceva sd ne spund, de obicei mai are puncte de
vedere care nu coincid cu cele ale domnului secretar, gipoate ne d5,c altd interpretare juridicd, eu

$tiu, doamnaZdiceanu, persoanele care intr-adevdr sunt avizal"e cu acest subiect.

Domnul consilict' Paul Oni;a - din cAtc gtiu, gi din expclienla lnca dc-o viali, gi din
practica judiciard gi din viala de zi cu zi, hotardrile judecdtoregti se executd. Acest executor
judecdtoresc nu cred cd are nevoie nici de o comisie de consilieri - existd una din care tot am
spus cd md retrag, qi cred cd astdzi o fac, nici de noi, de aprobarea noastr6, dacd vrem sa aplicdm
o hotirdre judecdtoreasci sau dacd nu vrem astdzi sd o aplicdm. Eu cred cd ne aflSm in fa{a unei
hotdrdri judecdtoreqti care nu mai are loc de comentarii qi de votul nostru. Pdrerea mea este cd
executorul judecdtoresc trebuie sd i1i ducd la indeplinire executarea hotdrdrii, dupd care, dacd mai
sunt rezelve juridice, ca Primdria sb se apere impotriva acestei execu{ii, poate sd o facd, poate sd

o facd qi inainte, sd ceard anularea execu{iei, dar nu este de competen{a noastrd ca gi consilieri
locali.

Eu cred ci dacd se descarcd aceastd responsabilitate dintr-o hotdrAre judecdtoreascd pe un
vot al consilierilor locali, ne afldm in fala unei mari erori. Adevdrul va trebui stabilit de cdtre
instan{e gi nu de citre noi. Acesta este punctul meu de vedere gi cred cd este un non-sens sd

dezbatem executarea unei hot[rAri iudecdtoresti astdzi. aici.

Domnul consilier Citilin Virgil Alexa - nu gtiu dacd s-a in{eles foarte clar. Este vorba
de o hotdrAre judecdtoreascd care ne obligi la reconstituirea unei situa{ii anterioare cu privire la
capitalul social al unei societi{i la care acJionar 100% este Consiliul Local al Municipiului
Botoqani. Nu poate sd ia o altd hotdr6re cu privire la capitalul social al acestei societali nici
domnul secretar, nici domnul Primar, nici oricine altcineva din toata Primaria, inafard de

Consiliul Local. Numai noi putem lua o decizie. $i putem lua o decizie in care sd spunem "nu
respectdm o hotdrAre judecdtoreascd". Nu gtiu cine igi asumi chestia asta. Dar putem sd facem
treaba asta, teoretic.

Domnul Secretar Ioan Apostu - ce vreau si vd mai spun, cdci se pare cd se avanseazd
ideea continuirii unei executdri silite. Eu vreau sd vd spun cI nu m-am dat la o parte din nici o
comisie pentru punerea in executare a acestei hotdr6ri. Dacd se va ajunge in situalia sd fim
executa{i silit, eu voi cere, in ceea ce mi privegte pe mine ca persoanS, voi cere sd fiu
nominalizat cd sunt de acord cu executarea voluntard cu privire la cladirile celor 36 puncte
tetmice. Pentru cd dacd nu vom proceda aga - aici este un sfat - cheltuielile de executare devin
imputabile gi se ridica la 5 mii lei pentru fiecare clSdire de punct termic. Noi tot timpul am spus,
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de cdnd a apArut hotirdrea judecdtoreasca $i gdlceava cu lichidatorul cd suntem de acord sd
executam voluntar dar hai sd vedem care este continutul oblisatiei.

Nu pot sa ii dau ceea ce vrea el, eu ii dau ceea ce trebuie sd ii dau, ceea ce e legal sa ii
dau. Am stabilit, a{i aprobat o datd. Ca de ce a interyenit Consiliul Local? Pentru cd cladirile
punctelor tennice dupd preluare la Termica au fost inventariate in domeniu public. Nu puteam sd

ii dau dorneniu public. Una cI nu era corect gi a doua, md bdteam cu propriile mele argumente.
Ar trebui scoase din dorneniul public gi punerea in dorneniul privat, in vederea punerii in
(jxccutarc.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - nu cred cd se mai pune in discu{ie ducerea
la indeplinire a acestei hotdrAri judecdtoregti, asta cred cd am discutat-o de cAteva ori, este o
chestiune de procedurd. Pentru cd tot ne-a amintit dornnul Jurcanu de un punct pe care il
trecusem oarecum in uitare, dar bine a Idcul cd a reamintit, eu ag solicita sd pune{i la dispozilia
consilierilor locali cdte o copie a hotardrii de Curlea de Apel, pentru cd trebuie sd mergem la
cauz6, de acolo sa vedeli. Pentru cd noi acum avem doui faze. Unu, trebuie sd executdm aceastd
hotdrAre, nu putem sd gdsim deocamdatd nici un argument de a ne impotrivi. in timp, sigur, vom
avea comisii de analizd gi vom incerca sd compensdm pe mdsurd ce putem aceste pierderi, cdci
p6nd la utmd e o pierdere financiard, fie cd noul proprietar ne va inchiria aceste puncte terrnice
sau ne va vinde, sau se va o altd proceduri, rdmdne sd se stabileascd de cdtre specialigti. Iar cea
de-a doua parle este cine este rdspunzitor gi daca aceste sume trebuie platite de cdtre cineva.

Domnul secretar loan Apostu - nu este in discu{ie nici o sumd.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - domnule secretar, un minut, de asta vi rog
sd pune{i la dispozilie consilierilor locali copia dupa hotdrarea de la Suceava. Iar acolo, domnule

lurcanu, ve{i vedea exact despre ce este vorba, despre comisia numitd atunci de cdtre
reprezentan{ii Termica gi de cdtre Municipiul Botogani, care au negociat acele condi{ii de transfer
patrimonial, anulate de instanld, gi motivarea spune clar de ce. Nu vreau si o citesc acum aici.

Se spune clar in aceste imprejurdri, dovedirea inten(iei de fraudd, legea insolvenlei
instituie o prezumJie de fraudd iar in spe(d din toate inscrisurile depuse rezultd cd este dovedita,
cd de altfel, gi prelul este derizoriu in condi{iile in care valoarea de interes a acestora este vddit
dispropor-fionatd fa{d de valoarea de instriinare. $i in final, Curtea motiveazd: nu pot fi primite
apirdrile gi re{inute de judecdtor, referitoare la interesul public, intrucAt interesul unei comunitdli
locale trebuie sd circumscrie interesului general al statului gi al legii, neputand constitui prin el
insugi un motiv pentru incdlcarea sa, ;i mai mult decAt atdt, nu poate fi adusd atingere interesului
general al statului. $i aici se intrd in detaliu.
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Chiar vd rog sa face{i copie $i sa da{i consilierilor. Dacd a1i dat, inseamnd ci nu a fost
cititi gi nu a fost inleleasd. Ca sd nu mai aducem acest subiect pe agenda publica gi sd incercdm
sd gdsim vinova{i. Vede{i exact acolo despre ce este vorba gi cred ca in locul dumneavoastri, m-
a9 abline sd mai fac alte declara{ii. Haideli sd rezolvdm situa{ia in care ne-am trezit acum cu to{ii,
sd nu mai cdutdm vinova{ii in trecut, si depagim aceastd situalie gi o sI vedem in viitor alte
mdsuri compensatorii gi ce vom putea f-ace.

Domnul Secretar Ioan Apostu - eu z.ic sd pun pe site-ul Prirndriei hotardrea data la
lbrld, hotalalca data iu t'ccuts gi lapoltul dc cxpcltizi adniinislr'at iu cauzi. Vor li la secliunca
Consiliul Local, gi probabil vor fi la proiectul de hotdr6re de astdzi care a fost in dezbatere astdzi,
o sd anex[m ca documenta{ie hotardrea de la fond, hotdrArea din recurs qi raportul de expertizd.
Ba da, a fost din august la mapd, imi pare rdu, vd demonstrez. A{i avut toate documentele.

Domnul consilier CItIlin Virgil Alexa - inleleg cd azi doar aprobdm aceastd hotdrdre?
Uitasem sd spun cd era vorba de aport in naturd, nu de valori. Nu avem nici o treabd cu valori.
Valorile putem sd le stabilim gi ulterior, in cazul in care vrem sa rdscumpdrdm acest capital.
Putem sd facem cu totul gi cu totul alte chestiuni. Nu ne trebuie acum o expertizd pentru a restitui
aportul in naturd. Dar aga ca o parantezd, toate societS{ile cu capital privat, sau in fine, marea
majoritatq a societd{ilor cu capital privat gi-au plimbat patrimoniul prin 3-4 entitdli dintre care,
tot timpul una lisatd in faliment, iardgi faliment, gi ei nu au nici o problemd. Numai astea de stat,
astea intr-adevir trebuie sd pldteascd gi sunt vinovate gi sunt jupite p6na la sAnge. Dar asta e

ldrigoara in care trdim, nu aveln ce face.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - obseru o anumitd obsesie gi incdpdlanare a

unora de a scoate cu orice chip vinovat pe X. Domnul secretar ne-a explicat in termeni destul de

complecAi juridici cum std situa{ia cle fapt. Practic trebuie sd votdm sd ludm act de lucrul acesta.

inci o dat5, repet apelul public. Mai este cineva in aceastd sald care are cuno$tin{d despre acest
subiect qi vrea sd ia cuvAntul, din aparatul de specialitate gi fostul reprezentant al nostru la S.C.
Termica S.A. gi actual director la ModernCalor? Pentru cd observ c[ toatd lumea tace, ne lasd pe
noi sd decidem dar a{i participat la momentul respectiv gi acum nu mai aveli nimic de spus.

Domnul director Modern Calor Florin Sandu - domnule lurcanu, aici este vorba despre o

decizie judecdtoreascd prin care a fost anulata acea factura, prin care patrimoniul S.C. Termica
S.A. a fbst transferat citre Consiliul l,ocal.c5lre Primdrie. Nu este decizia administratorului daci
este pus5 in practicd aceastd hotbrdre.

Doamna pregedinte de gedinfi Elena Lazarec - agadar, la aliniatul 2, comisia va fi
constituitd prin dispozilie a primarului gi evident, domnul primar va fi in aceastd comisie.
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Fiind supus la vot proiectul de hotardre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru qi 1

ab{inere (domnul consilier Paul Onisa).

Punctuf 10 de pe Nota Anexa Proiect de hotdrare prit,ind preluarea c.ontractttlti de
fnc'hirierc, ut'and cu obiect spaliul silual in rnunic'ipiul Boto;uni, str. Marc,ltian nr.3 parter, de
c'iitre Uniuneu Nulionald pentnt Pt'ogresul Rom1niei, de la Particlul Poporultd Dun
Diautnesc'u - este avizar favorabil de cornisiile de specialitate nr. l. nr. 3 si nr. 5.

Fiind supus la vo1 ploicctul dc hotdrArc, acesta cstc aprobat cu 19 votur.i pentru gi I
ablinere (domnul consilier Stelian pleqca).

Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi gi timpul alocat gedinlei de ast6zi, doamna
pregedinte de gedin!5 - consilier Elena Lazarec - declari lucrdrile gedin{ei ordinare inchise.
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