RO'\iÂNIA
.JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 23 octombrie 2017

Prin dispoziţia nr. 1389 din 20.10.20] 7. Primarul municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local În şedinţă de Îndată pentru data de 23 octombrie 201 7. orele 1000 • in sala de şedinţe
a Primăriei.
Dispoziţianr.

1389 din 20.10.2017 este

Ordinea de zi a şedinţei a fost
precum şi la avizierul Primăriei.
Invitaţiile

la

şedinţă

s-au

făcut

Este ascultat Imnul de Stat

şi

adusă

la

anexată

şedinţei.

la dosarul

cunoştinţă publică

atât În scris. cât

şi

prin

afişare

pe site-ul propriu.

prin contactarea telefonică a consilierilor.

Imnul Uniunii Europene.

după

care se trece la derularea

lucrărilor şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de ia bugetul loca! pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNUL. pentru obiectivele de investiţii
propuse a fi finantate in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. subprogramul
..Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor".

Şedinţa este

legal

constituită.

La lucrările şedinţei participă un număr de 16 de consilieri În funcţie. lipsind doamnele
consilier Andreea Buiuc şi Daniela Vicol şi domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru.
Marian Murariu, Paul Octav, Marius Leonardo Oroşanu şi Mihai Tincu. având depuse cereri d"
Învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.

Proces verbal

şedinţă

de

Indată

a Consiliului Local

Botoşani

din data de 23 octombrie 2017

Fiind supuse la vot cererile de Învoire a doamnele consilier Andreea Buiuc şi Daniela Vicol
şi domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Marian Vlurariu, Paul Octav, Marius Leonardo
Oroşanu şi Mihai Tincu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti
( 16),
Fiind supusă la vot ordinea de
consilierilor prezenţi (16).

ZI,

aceasta a fost aprobată cu unanimitatea voturilor

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărare privind asigurarea [inanţării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nil se [inanţcaza de la buget ul de stat prin I'NDL,
pentru obiectivele de investiţii propuse aţifinanţate in cadrul Programului National de Dezvoltare
Toca/li, subprogramul '.' Regenerarea urbană u municipiilor şi oraşelor".
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu -am o intreb ară, că nu mai înţeleg cu Drumul
Tătarilor, ba îl facem cu PNDL, ba nu il mai facem. Am citit declaraţia domnului Primar cum că
PNDL-u! nu mai finanţează nimic pe Botoşani, Pe de altă parte, comunicatele PSD-ului, zilnic, ne
spun că va veni valuri, vagoane de bani. acum nu mai inţelegem: se mai facem PNDL la Botoşani,
domnule Primar, sau este doar o gogoriţă de propagandă"

Domnul Primar

Cătălin

Mugurel Flutur - nici eu nu inteleg foarte bine intrebarea
are o serie de obiective şi pentru municipiul Botoşani, cele pe care noi,
de altfel, le-am aprobat În timp În celelalte şedinţe. Singurul lucru pe care îl facem astăzi este să
Încercăm să câştigăm timp, avem o serie de proiecte finalizate, ne trebuia această hotărâre prin
care să alocăm partea noastră de cofinanţare, încercând ca in această săptămână, chiar astăzi vom
semna, domnule preşedinte, vom semna hotărâre, ca În această săptămână să ducem aceste proiecte
pentru evaluare la Ministerul Dezvoltării Locale la Bucureşti.
Singurul lucru de noutate care a apărut În programul PNOL este faptul că iniţial. când ni s
a solicitat să facem documentaţiile până la data de 30 noiembrie, este vorba. din câte ştiţi prea bine,
de 9000 de proiecte la nivel naţional. 9000 re o sumă consistente, eu nu stiu dacă sunt sau nu sunt
bani.
Noi am demarat, în urma aprobării În consi liu a unor hotărâri, să Începem să facem
dumneavoastră. PNDL-ul

documentaţiile

pentru partea noastră de proiecte. din care, de departe, cel mai important este
Drumul Tătarilor. Am avut un pachet de 8-9 străzi propus. Drumul Tătarilor a fost acceptat,
celelalte sunt în general proiecte pentru şcolile din municipiu. Spuneam că singura cilesliune de
noutate este că, după ce noi am Tacut demersurile pentru a facc proiectarea pentru aceste proiecte,
cu tot ce înseamnă parte de achiziţie publică, am primit din partea Ministerului Dezvoltării
Regionale o adresă prin care s-au schimbat puţin regulile jocului: data depunerii nu mai era 30
noiembrie, ci sfârşitul lunii octombrie.
Aici avem o serie de probleme. pentru că o parte din proiectanţii care trebuiau să ne facă
proiecte ne-au dat nişte termene în luna noiembrie, logic. Noi, când am făcut documentaţia era
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vorba de sfârşitul lunii noiembrie. dar am discutat între timp atât cu proiectanţii. am avut înţelegere
la cei de la Oficiul Judeţean de Cad astru ca să adunăm aceste documente. foarte important pentru
noi este să depunem o serie de proiecte inainte. pe măsură ce flnalizăm. că de asta am facut o
şedinţă de urgenţă, de Îndată. Pe măsură ce finalizăm şi avem documentaţiile complete, să avem şi
această alocare şi În partea noastră, cu o cofinanţare a noastră, să le trimitem la Bucureşti şi să
câştigăm. Într-un fel, timp. Pentru că va fi foarte grcu.
Nu există un aparat În Romania În momentul de faţă. orice am spune no. un aparat care ar
putea să evalueze 9000 de proiecte. 9000 de proiecte probabil nu au nici unde să fie depozitate. nu
să le evaluăm. şi atunci câştigăm un pic de timp.
De asta, probabil, şi şedinţa ordinară a consiliului local va fi În ultima zi a lunii octombrie,
ca să venim tot pentru P1\DL. cel mai important lucru, cu restul de proiecte. Asta este ceea ce
vreau să vă spun despre convocarea acestei şedinţe şi despre ce se va întâmpla pe viitor cu PNDI.
ul nu ştim. Ştim că avem nişte proiecte care ne-au fost aprobate la care trebuie să producem
documentaţii.

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - voi Încerca să explic şi pentru domnul Ţurcanu,
şi pentru ceilalţi colegi care este punctul meu de vedere legat de aceste finanţări pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Locală. Din păcate, astăzi este o zi foarte tristă pentru municipiul Botoşani
dacă rărnânern cu aceste 7 proiecte pe care le propunem pentru cofinantare. pierdem suma de 6
milioane de lei.
Nu cred că ar trebui să ne facem noi probleme dacă Ministerul Dezvoltării poate evalua
sau nu 9000 de proiecte, e treaba 10L Noi avem sarcina şi datoria să depunem documentaţii pentru
cele 24 de proiecte care ne-au fost aprobate. Din 24, noi aprobăm astăz.i cofinanţarea doar pentru
7. Ce este gata? Dar mai avem termen la dispoziţie 7 zile. nu cred că În cele 7 zile care mai sunt la
dispoziţie, aş fi foarte Încântat să ne mai chemaţi o dată, să mai aprobăm documentaţii şi
cofinanţarc, dar, dacă acest lucru nu se întâmplă, eu vă spun că astăzi pierdem 60 de miliarde de
lei vechi, 6 milioane de lei.
Că nu sunt banii. .. dar trebuia să ne facem datoria să dăm documentaţiile'.' Nc plângem că
nu avem bani. suntem amărâţi, suntem În capătul ţării, trebuie să mărim taxele şi impozitele. ne
spune Ministerul Dezvoltării că ne dă nişte bani şi trebuie să dăm nişte documentari. 24 de
documentaţii. Din 24, am terminat 7 astăzi. Să dea Dumnezeu să le terminăm şi pe celelalte, dar
nu cred. ceea ce Înseamnă că la sfârşitul lunii am pierdut banii. Dacă nu semnăm contractele, am
pierdut banii.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - tocmai asta am Încercat să zic şi am explicat
puţin mai devreme. mă gândearn că. explicând acest lucru, intervenţia dumneavoastră nu va avea
această conotaţie. Termenul stabilit de Ministerul Dezvoltării Regionale pentru depunerea
documentaţiilor a fost 30 noiembrie. Noi vorbim de adresele primite şi de termenul iniţial.
Am inceput şi am făcut tol ce Înseamnă parte de achiziţii pentru proiectare. luând În calcul
data de 30 noiembrie. 1Jherior, În cursul lunii septembrie, am primit o adresă În care mi se spune
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că termenul s-a modificat. Nu mai este 30 noiembrie. ci 31 octombrie. În momentul În care a venit

un proiectant şi a spus că va face documentaţia pentru şcoala respectivă. şi mi-a dat un termen. să
termin documentaţia - prin licitaţie - pe 10 noiembrie. sau pe 12 noiembrie, fiecare aveau nişte
termene În care sÎ ne predea documentaţia.
Noi făcusem procedura de achiziţie. am vorbit Între timp cu ei. spunându-Ie că s-a schimbat
termenul, şi răspunsul a fost "care este treaba noastră"!". S-a schimbat un termen. eu înţeleg ce se
întâmplă acolo, această devan sare de termen va însemna o muncă de Sisif' făcută de câţiva oameni.
A analiza 900 de proiecte este imposibil. dar să sperăm că se va face. Drept urmare. 110i
lucrăm la aceste documentaţii. şi eu imi doresc din tot sufletul să le terminăm până pe 30
octombrie. că dacă cumva toată problema asta cu devansarea unui termen s-a făcut pentru a ne
pune În imposibilitate de a duce proiectele la Bucureşti, atunci mă gândesc şi eu la o chestiune. dar
noi ne facem treaba, şi de asta v-am convocat, ne facem treaba intr-un ritm mai accelerat decât
ritmul care trebuia, dar asta poate ti dovedit cu adresele, cu hârtiile pe care le-am primit cu toţii.
Să dea Dumnezeu să terminăm la timp, şi cei de la Serviciul Dezvoltare să ştiţi că lucrează, si chiar
nu este simplu, pentru că sunt condiţii destul de drastice impuse şi cu termene pe care nu ştiu ce
instituţie a statului le poate depăşi.
[n primul rând, vorbesc de cărţile funciare, sau măcar de ridicări1e topografice pe poziţii.
pe coordonate, şi cu viza celor de la acp!. Haideţi să nu intrăm Într-o polemică politică. că nu are
niciun sens. Am dat explicaţiile, v-am SP"!S ce se Întâmplă, poate ni le evaluează pe astea dacă
venim mai repede, poate intrăm şi noi la rând. Când vor veni banii, vom vedea. că. de fapt. trebuie
să vedem bugetul pentru anul viitor. vorbim de bugetul naţional. Noi trebuie să ne facem treaba.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - În sfârşit, am înţeles despre ce este vorba.
am văzut că, până la urmă, Întrebarea mea aţi reuşit să o descâlciţi şi să o puneţi Într-o formulă. să
ne explicaţi şi nouă, consilierilor, despre ce este vorba. Nu lucrăm toţi în Aparatul Primarului şi
pe care le aveţi cu Ministerul Dezvoltării şi nici ce lucrează colegii
noştri de la Serviciul Investiţii şi nici de la Cadastru. Că s-a devansat termenul din partea
Guvernului nu mp miră cu nimic, trebuiau să găsească o chichiiă prin care să mai taie pe câţiva
nu

cunoaştem corespondenţele

care sa nu respecte termenele. In ce priveşte valoarea 10L nu cred că ar trebui să nc batem noi prea
mult capul. vorba domnului Cosmin Andrei. pentru că există tot telul de softuri Îi' ziua de astăzi
În care introduci nişte elemente cheie din proiect şi pot fi verificare destul de usor.
Bine că reuşim să facem şi acestea 7, câte sunt aici, şi. dacă mai reuşim până la sfârşitul
lunii să mai facem 7-8. e o performanţă. ţinând cont de intabulare in momentul de tată, care este o
muncă

de Sisif. şi. până faci proceduri de
durează cel puţin 2-3 luni,

achiziţii

pentru

proiectări şi să

furnizezi un proiect

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei -- nu este sarcina mea să caut vinovaţii pentru
situaţia creată, că avem doar 7 proiecte, eu îmi doresc să tie mai multe până la sfârşitul perioadei.
să tie semnate. Şi Imi doresc, de asemenea. Ull lucru. când se va face clasamentul cu judetele din
iară

care au primit proiecte şi câte din aceste proiecte s-au semnat, să nu fim in coada
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lumea: cine

îşi

face treaba.

banii, cine nu, nu.

Sunt convins că cele care vor fi trimise vor fi semnate, întrebarea este de ce nu au fost
trimise mai multe'! Sau dacă se mai poate face ceva" Dacă vă putem ajuta cu ceva. Mai sunt 7 zile,
suntem În termen, Îmi doresc foarte mult, la sfârşitul lunii să avem semnate toate proiectele, pentru
că este păcat de aceşti bani, şi dacă vă putem ajuta cu ceva, spuneţi. poate ne implicăm şi noi.
consilierii locali să evaluăm. să discutăm cu directorii de şcoli. că suntem În consiliile de
administraţie la acele şcoli. dacă putem mişca cu ceva, eu, cel puţin. sunt la dispoziţia
dumneavoastră, pentru că. sincer vă spun, mă doare sufletul. dacă situaţia va rămâne aş. să pierdem
6 milioane de lei.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur mai multe proiecte şi să nu fie tras la răspundere.
Fiind supus la vot proiectul de
consilierilor prezenţi (16).

hotărâre,

şi

eu sper ca

judeţul Botoşani să depună

cât

acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a

Epuizându-sc materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi. domnul
preşedinte de şedinţă ~ consilier Cătălin Boboc - declară lucrările şedinţei închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,
Căt lin Boboc

-- /

:--z---.
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