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Referitor la adresa inregistrata la Consiliul Local al Municipiul Botosani sub
243/01.03.2017, inaintata de:
- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Botosani prin reprezentantul sau .
Radu HUMELNICU avand functia de director executiv,
- Liceul cu Program Sportiv Botosani prin reprezentantul sau dl. Ioan HUNCA avand
functia de director,
- Clubul Sportiv Botosani prin reprezentant d-na Mia ROATA avand functia de
director,
- Clubul Sportiv Scolar Botosani prin reprezentantul sau dl. Ioan HUNCA avand
functia de director,
Direcţia Servicii Publice, Sport si Agrement Botoşani, reprezentata prin Director ing.
Eugen-Cristian Ţurcanu, in calitate de administrator al bazelor sportive:
:;.. Sala Polivalentă .Ellsabeta Lipă" - cu dotările aferente,
y
Stadionul Municipal - cu dotările aferente,
y
Stadionul Victoria - cu dotările aferente,
y
Stadionul Mecanex - cu dotările aferente,
va facem cunoscut urmatoarele:
1. Bunurile enumerate anterior date În administrarea Directiei sunt Întreţinute şi
exploatate cu diligenţa unui bun proprietar, În condiţiile Regulamentului de organizare şi
funcţionare aprobat prin Hotararea nr. 108 din12 iulie 2016 a
Consiliului Local al
Municipiului Botosani.Conform acestei Hotarari in activitatea de administrare, gestionare şi
exploatare a bunurilor.
- Directia percepe taxe, tarife, taxe speciale, taxe de folosinţă temporară, preţuri
conform hotărârilor Consiliului Local.
- Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor percepute de Directie, trebuie să
fie stabilite astfel incât:
a. să acopere costul efectiv al fumizării/prestării serviciilor;
b. să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de Întreţinere şi exploatare;
c. să descurajeze consumul excesiv şi risipa;
d. să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor.
Prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 108 din12 iulie 2016 au caracter de lege
in organizarea si functionarea DSPSA Botosani, acestea fiind obligatorii.
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2. Tarifele actuale practicate de DSPSA Botosani in administrarea Salii Polivalente
.Ellsabeta Lipă" sunt stabilite prin Hotararile nr. 80 din 26 martie 2009 si nr. 431 din 25
noiembrie 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Botosani.
Asa cum se observa tarifele practicate la nivelul anului 2017 sunt la nivelul celor
aprobate in 2009 si includ cheltuieli de functionare, corespunzatoare lui 2009 in conditiile
in care la nivel national aceste cheltuieli au inregistrat o crestere insemnata. Conform
institutului National de Statistica, in perioada martie 2009 - februarie 2017, in Anexa 1,
sunt certificate urmatoarele cresteri:
- 119,97% pentru indicele total al preturilor de consum;
- 131,88% pentru indicele preturilor de consum marfuri nealimentare;
- 122,11 % pentru indicele preturilor de consum servicii.
Concret va prezentam la Sala Polivalentă .Elisabeta Lipă" evolutiile unor
cheltuieli:
a) cu utilitatile:
- apa-canal:
);- factura seria BT APA nr. 10063642/27.02.2009 din Anexa 2 cu urmatoarele preturi
unitare inclusiv TVA
apa
1,95 lei/mc
canal
1,27 lei/mc
meteo
1,27 lei/mc
);- factura nr. 10154927/28.02.2017 din Anexa 3 cu urmatoarele preturi unitare
inclusiv TVA
3,88lei/mc
apa
canal
3,08lei/mc
3,08lei/mc
meteo
- gaze naturale:
.,. factura seria MS EON nr. 1001476374/12.02.2009 din Anexa 4 cu urmatoarele
preturi unitare inclusiv TVA
gaze naturale
0,12 lei/kWh
acciza gaze naturale
0,761ei/GJ
);- factura seria MS EON nr. 10519241126/10.02.2009 din Anexa 5 cu urmatoarele
preturi unitare inclusiv TVA
0,1451ei/kWh
gaze naturale
acciza gaze naturale
1,81 lei/GJ
b) cu forta de munca:
, conform Anexe; 6, in luna ianuarie a anului 2009, administrarea salii se facea cu
un numar de 9 persoane cu urmatorii parametri:
total salarii brute
6.332 leilluna
cheltuielile salariale totale angajator
7.788 lei/luna
salariu brut ingrijitor
736 lei/luna
cheltuielile salariale ingrijitor angajator 903 lei/luna
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»: conform Anexei 7, in luna ianuarie a anului 2017, administrarea salii se facea cu

un numar de 7 persoane cu urmatorii parametri:
total salarii brute
11,894 lei/luna
cheltuielile salariale totale angajator
14.629 lei/luna
salariu brut ingrijitor
1.553 lei/luna
cheltuielile salariale ingrijitor angajator 1.910 lei/luna
Asa cum se observa din datele concrete, desi toate cheltuielile de exploatare au
crescut, prin managementul performant DSPSA Botosani a administrat de asemenea
maniera obiectivul Sala Polivalentă .Eiisabeta Lipă" incat a reusit sa pastreze la nivelul
anului 2017 tarifele aprobate prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului
Botosani in anul 2009.
Aceste tarife mentinute din anul 2009 si practicate in anul 2017 la inchirierea Salii
Polivalente .Elisabeta Lipă" sunt:
a) pentru inchiriere teren sport:
-150 lei/ora pentru activitati sportive cu acces prin intrarea principala;
-120 lei/ora pentru activitati sportive cu acces prin intrarea secundara;
-100 lei/ora abonament pentru activitati sportive cu acces prin intrarea secundara;
- 80 lei/ora pentru activitati sportive ale cluburilor si asociatiilor sportive de drept
public si privat;
- 59,50 lei/ora pentru abonamente la activitati sportive ale cluburilor si asociatiilor
sportive de drept public si privat;
b) pentru inchiriere in intregime a spatiilor Salii Polivalente:
- 415 lei/ora pentru sedinte, mitinguri, spectacole;
- 4,254 lei/zi pentru targurL
Spre comparatie ,
a) la Sala Polivalenta Focsani conform Anexei 8, Directia Judeteana pentru
Sport Vrancea, structurile sportive recunoscute platesc un tarif de 105
lei/ora mai mare cu 32% fata de tariful uzual si cu 76% fata de tariful la
abonament de la Botosani.
b) la Sala Polivalenta Cluj-Napoca, conform Anexei 9, societatea de administrare
subordonata Primariei practica urmatoarele tarife comparative:
- 6.668,25 lei/12 ore pentru evenimente si spectacole, mai mare cu 34% fata de
tariful corespondent de la Botosani;
- 100 lei/ora pentru antrenamente, mai mare cu 25% fata de tariful uzual si cu 68%
fata de tariful la abonament de la Botosani.
In aceste conditii aducem la cunostinta Consiliului Local ca:
- Sala Polivalentă .Elisabeta Lipă", asa cum am mai instiintat si anterior are o serie de
probleme in ceea ce priveste lucrari de reparatii a caror amploare poate fi stabilita numai
in urma unei expertizari tehnice, In acest context va comunicam ca numai cheltuielile de
expertiza re sunt estimate la peste 132,000 lei;
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- facem eforturi semnificative pentru reducerea cheltuielilor de exploatare la minimum
posibil, recent finalizand operatiunea de inlocuire a corpurilor de iluminat vechi cu corpuri
de iluminat cu consum energetic redus (LED);
- suntem in proces de recalculare a costurilor in vederea propuneri ii unor tarife noi care
sa respecte conditiile din Regulamentul de organizare şi funcţionare al DSPSA Botosani.
Datele actuale prefigureaza o crestere a majoritatii tarifelor in conditiile economice
obiective de crestere a cheltuielilor de exploata re si cheltuielilor de personal.
In acest context, ne manifestam deplina solicitudine fata de Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Botosani, Liceul cu Program Sportiv Botosani, Clubul Sportiv
Botosani si Clubul Sportiv Scolar Botosani, de cele semnalate de acesti piloni ai sportului
de performanta botosanean si venim in intampinarea lor cu urmatoarele elemente de
management pe care le propunem spre analiza Consiliului Local:
- asigurarea pentru structurile sportive de interes local si national a unor conditii
propice pentru desfasurarea activitatii lor sportive cu tarife rninirnale, in conditiile
respectarii crerintelor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al DSPSA Botosani
enumerate la punctul 1 al prezentei. Daca este posibil, dupa calculul economic vom
incerca sa mentinem tarifele actuale practicate pentru asemenea activitati;
- asigurarea unor facilitati pentru unele activitati repetitive ale acestor institutii
(antrenamente, testari) prin oferta rea de abonamente anuale si programarea acestora in
zilele si la orele cu un grad de ocupare mai mic;
Cu stima.

Administrator Sala Polivalenta .Elisabeta Lipa",
Costica Alboiu
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Nr.44 din 20.01.2017
cĂ TRE,

CONSILTIJL LOCAL AL MUNICIPTIJLUI BOTOŞANI
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Domnilor Consilieri,
Municipiul Botoşani, datorită aşezării sale geografice, este deseori ocolit de
manifestări sportive de amploare de nivel naţional şi internaţional. Totuşi există
interes din partea factorilor de decizie din sport ( Ministerul Tineretului şi Sportului,
Federaţii Sportive Naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Cluburi şi
Asociaţii sportive mari, de renume) pentru organizarea în Municipiul Botoşani de
evenimente şi manifestări sportive de interes naţional şi internaţional.
Organizarea acestor evenimente presupune un efort financiar consistent din partea
organizatorilor, incepand cu asigurarea asistentei medicale pe tot parcursul
evenimentului, trofee, premii in produse si bani, pana la chiria bazelor sportive in
care ar trebui sa se desfasoare, acestea fiind in administrarea Primariei Botosani si a
Consiliului Local Botosani.
Venind în întâmpinarea acestor iniţiative, vă rugăm, în numele instituţiilor
noastre: DJST Botosani, Liceul cu Program Sportiv Botoşani, Clubul Sportiv
Botoşani şi Clubul Sportiv Şcolar Botoşani, să analizati posibilitatea practicării unor
tarife minimale, altele decat cele practicate in prezent pentru alt gen de manifestari
in bazele sportive administrate. de catre dumneavoastra, astfel încât să existe o
motivaţie în plus a factorilor de decizie sus amintiţi şi un beneficiu mult superior
atât ca imagine dar şi financiar prin numărul mare de sportivi şi asociaţi care
participă şi implicit aduc beneficii agenţilor economici elin municipiu.
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