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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 07 septembrie 2012
Prin dispoziţia nr. 1183/03.09.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară, pentru data de 07 septembrie 2012, orele 11,00 în
sala de şedinţe din sediul Primăriei.
Dispoziţia nr. 1183/03.09.2012 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul
Primăriei.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut prin contactarea telefonică a consilierilor.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Botoşani, pe anul 2012;
2.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al municipiului Botoşani pentru şedinţa ordinară din luna septembrie 2012;
3.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din
31 mai 2010 privind aprobarea noilor tarife de închiriere a serviciilor prestate de Serviciul
public de administrare baze sportive şi zone agrement în zona de agrement constituită pe
structura lacului din Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul Botoşani.
La lucrările şedinţei participă un număr de 18 de consilieri, lipsind domnii consilieri
Zarug Manuela Ana, Lupaşcu Cătălina Camelia, Tincu Mihai, Apostoliu Eugen Sorin,
Ghiorghiţă Florin Ioan, care au depus cereri de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene după care se trece la
derularea lucrărilor şedinţei.
D-nul consilier Andrei – prezintă ordinea de zi din dispoziţia de convocare şi o
supune la vot, fiind aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (17).
În continuarie, sunt prezentate cererile de învoie ale domnilor consilieri Zarug
Manuela Ana, Lupaşcu Cătălina Camelia, Tincu Mihai, Apostoliu Eugen Sorin, Ghiorghiţă
Florin Ioan, fiind aprobate cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (17).
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Se trece la derularea ordinii de zi şi se pune în discuţie punctul nr. 1:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Botoşani, pe anul 2012.
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare
asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.
Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra
proiectului de hotărâre pus în discuţie.
Comisia de specialitate nr. 5 acordă aviz favorabil cu solicitarea prezentării de către
Filarmonica Botoşani a raportului de execuţie bugetară, până la data de 17 septembrie
2012.
Ia cuvântul d-nul consilier Alexa care solicită a fi prezentat în şedinţa ordinară din
luna septembrie 2012 un raport detaliat cu privire la cheltuielile efectuate cu organizarea şi
desfăşurarea Festivalului Verii „SummerFest Botoşani 2012”, achiziţiile făcute şi modul de
desfăşurare. S-au repartizat 50.000 lei de la bugetul local, 50.000 lei de la Consiliul
Judeţean, au existat şi sponsorizări de peste 100.000 lei. Care a fost suma exactă şi cum
au fost cheltuiţi banii ?
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, în forma prezentată de către
executiv, cu amendamentul depus la mapă.
Art.1. – se supune la vot şi este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor
prezenţi (18).
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.6. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi (18).

Punctul nr. 2 :
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al municipiului Botoşani pentru şedinţa ordinară din luna septembrie 2012.
Este propus d-nul consilier Viorel Iliuţă.
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Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare
asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra
proiectului de hotărâre supus adoptării.
Se dă citire proiectului de hotărâre, se supune la votşi se obţine următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 abţinere (Iliuţă).

Punctul nr. 3 :
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din
31 mai 2010 privind aprobarea noilor tarife de închiriere a serviciilor prestate de
Serviciul public de administrare baze sportive şi zone agrement în zona de agrement
constituită pe structura lacului din Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul
Botoşani.
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare
asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.
Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil
asupra proiectului de hotărâre supus adoptării.
Este dat cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii.
D-nul consilier Iavorenciuc – a analizat fundamentarea costurilor ; în municipiu sunt
locuri de joacă, pe terenurile de joacă, în arealul cartierelor şi al blocurilor, fără plată. In
Parcul Mihai Eminescu avem un teren de joacă iar accesul se face prin plata unor sume.
Trebuie să ţinem cont de amortizare, dacă obiectele de inventar sunt amortizate, după caz
(parţial sau total), preţul ar trebui să fie modic. Există şi varianta folosinţei gratuite, întrucât,
acum, avem costuri doar cu personalul de supraveghere. Consideră că ar trebui doar la
hidrobiciclete şi bărci să se facă încasări, întrucât majoritatea obiectelor de inventar sunt
amortizate. Este de părere că ar trebui să facem un efort din punct de vedere financiar şi
să acordăm accesul liber pentru copii în parc. Astfel, copiii din municipiu vor avea acces la
locuri de joacă, fără plată.
D-nul consilier Ţurcanu – de această dată, îi revine sarcina de a lua cuvântul în
calitate de director al Direcţiei de Servicii Publice, care administrează această zonă de
agrement.
A rămas impresionat de generozitatea d-lui consilier Iavorenciuc, mai ales că se
apropie perioada electorală.
Face un scurt istoric al zonei de agrement pusă în discuţie, având în vedere faptul
că este considerată o problemă de urgenţă maximă, adoptarea unei hotărâri pentru
stabilitea acestor tarife, într-o şedinţă extraordinară. Zona de agrement va mai funcţiona
maxim 1 sau 2 săptămâni, funcţie de condiţiile meteo iar încasările au scăzut mult şi
personalul trebuie să plece în concediu.
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În anul 2008 când a preluat în administrare Serviciul Baze Sportive, în zona din
Parcul Mihai Eminescu erau 3 persoane fizice autorizate care încasau 1 leu/minut din
activităţile desfăşurate. Acum, aceleaşi persoane fizice autorizate participă la diferite
acţiuni organizate de municipalitate şi practică acelaşi tarif de 1 leu/minut, respectiv 60
lei/oră. La vremea respectivă s-a stabilit ca municipalitatea să nu încaseze nici măcar la
jumătate din acest preţ. În plus, mare parte din activităţi nu erau fiscalizate. Ne-am gândit
să venim în sprijinul cetăţenilor, în primul rând al copiilor din municipiu cu aceste zone de
agrement şi încet demersul cu sprijinul executivului de la acea dată a prins contur. Astfel,
în anul 2009 s-au încasat 52.000 lei pe zona de agrement fără hidrobiciclete şi bărci. În
anul 2010 suma de 110.000 lei, iar în 2011 suma de 115.000 lei şi în anul 2012 până la
data de 06 septembrie s-au încasat 136.000 lei. În total s-au încasat 422.300 lei pe zona
de agrement din Parcul Mihai Eminescu, ceea ce înseamnă aproximativ 100.000 euro.
Privind zona de hidrobiciclete şi bărci s-au încasat peste 300.000 lei. În 4 ani de când s-a
înfiinţat această direcţie, s-au încasat aproximativ 8 miliarde lei. In urmă cu 2 ani, s-a
procedat prin practicarea unui tarif înjumătăţit şi la minut. Preţul fundamentat la acea dată
stă la bază şi prin fundamentarea de preţ de astăzi.
Cu privire la amortizări, investiţiile încă nu s-au amortizat. S-a amortizat în jur de
268.000 lei din totalul investit în zona de agrement în jur de 440.000 lei. Mai este de
amortizat încă aproximativ 1 miliard lei. În această zonă de agrement s-au investit sume
importante de bani. După cum a arătat şi d-nul consilier Iavorenciuc, municipiul Botoşani
are mai multe zone de agrement gratuite. S-au cheltuit mulţi bani cu amenajarea lor şi
acum se află în stadiu de degradare. Prin proiectul de modernizare a Parcului Mihai
Eminescu, etapa a II-a, această zonă de agrement va fi amenajată. La această dată se
stabileşte o reducere de preţ, însă mai există doar 1 sau 2 săptămâni de activitate maximă.
Ar fi fost oportun a se discuta acum despre patinoar, Sala Polivalentă, tarife la sălile
de soprt. În calitate de director al instituţiei a respectat Legea nr. 215 a administraţiei
publice locale, Regulamentul de organizare şi funcţionare, a încercat să administreze bine
bunurile municipiuluisă aducă venituri la buget şi să conducă către un standard la nivel
european.
D-nul consilier Alexa – când a văzut proiectul de hotărâre s-a gândit că va fi acuzată
conducerea direcţiei pentru management defectuos. Având în vedere faptul că va mai
funcţiona doar încă 1 sau 2 săptămâni nu se va putea pune această problemă, întrucât nu
vor fi influenţate semnificativ veniturile. De aceste reduceri se va ţine cont anul viitor si
botoşănenii vor putea beneficia de facilitatea creată. Declară că va vota pentru adoptarea
proiectului de hotărâre.
D-na consilier Huncă – susţine propunerea proiectului de hotărâre din următoarele
considerente : prin micşorarea preţului vor avea acces la parc mai mulţi copii, astfel, s-ar
putea ca încasările sa fie mai mari, în caz contrar, prin preţurile practicate la nivel de
direcţie s-ar putea regla acest aspect, sens în care, se va interesa personal. Consideră că
este un prim pas, drept pentru care susţine acest proiect. Un motiv în plus este faptul că,
mai mulţi copii vor avea acces la acest parc prin reducerea preţurilor.
D-nul consilier Iavorenciuc – locul de joacă este mai mult de suflet, nu este vorba
numai de bani. De la Disneyland până la muzeele din întreaga lume, unde accesul celor
care nu au bani este asigurat ; la opera Garnier la Paris zilnic la fiecare spectacol 80 de
persoane intră gratuit şi chiar pe locuri foarte bune. Să nu judecăm cu sintagma la toate
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facilităţile, să nu luăm din topor, să nu luăm ex abrupto, accesul la parcul de joacă să nu fie
obstrucţionat tuturor copiilor, să nu se ajungă în situaţia când un copil să-şi dorească iar
mama să-l refuze pentru că nu-şi permite din punct de vedere financiar. Se pot oferi
gratuităţi în anumite zile din săptămână, sau într-un interval orar zilnic. Este o condiţionare,
dacă plăteşti intri, dacă nu plăteşti nu intri. Adică, dacă ai bani intri în parc, dacă nu ai bani
nu intri în parc. Să transformăm Consiliul Local în prieten al cetăţeanului, să facem toate
demersurile în a fi eficienţi, să le oferim gratuitate şi să încasăm doar pentru bărci. Să
avem o altă atitudine faţă de cetăţeani, de nevoile lui, o altă deschidere. La Muzeul Prado
din Madrid, în ziua de duminică, este acces liber publicului, oricine trebuie să aibă acces la
cultură, chiar şi cel cu venituri mici. Mulţi părinţi nu au bani, să le oferim copiilor şansa de a
beneficia de astfel de facilităţi.
D-na consilier Huncă – este un prim pas şi este foarte bine. Dacă dintr-o dată vom
facilita pentru un parc de joacă de dimensiuni reduse gratuităţi vor veni în acelaşi timp
foarte mulţi copii. Treptat, putem ajunge la acces gratuit. Este un prim pas, să-l facem
gândindu-ne cum este mai bine. Declară că susţine această iniţiativă iar înjumătăţind
preţul, accesul va fi mai mare.
D-nul consilier Ţurcanu – de 4 ani de când administrează această zonă, în zilele în
care a devenit accesul gratuit, era mulţime de copii, fiind necesară prezenţa Poliţiei Locale
pentru a ţine în frâu copiii şi părinţii, care efectiv rupeau gardurile. Dacă impunem un mod
haotic, scăpăm lucrurile de sub control, iar la o exploatare nesăbuită, cu sute de copii, care
intră în zona de agrement, nu ne putem asuma riscul. Este un aspect faţă de care trebuie
să ţinem cont. Dacă dorim să fim darnici şi raţionali în acelaşi timp, atunci, propune ca
dimineaţa de la ora 10 când începe programul, să fie acces gratuit pentru 2 sau 3 ore.
Preţul pe care-l reducem acum şi cel care era înainte are inclus TVA. Activitatea Direcţiei
de Servicii Publice are două moduri fiscale, unul cu TVA si altul fără TVA. Acesta este
aducător de venituri şi în el este inclus TVA. La 11,40 lei cât se stabileşte preţul actual este
inclus şi TVA. Ideal ar fi dacă am stabili preţul fără TVA. Doreşte a fi înţeles de către
economiştii din cadrul Consiliului Local şi totodată susţinut în acest demers.
D-nul consilier Iliuţă – municipalitatea are un număr de parcuri de joacă, unele sunt
modernizate, altele sunt în curs de modernizare. Avem într-adevăr multe investiţii făcute în
zone cu acces gratuit. Amortizarea este un element de cost, nu ne propunem să facem
beneficii, sa obţinem profit din această activitate. Consideră că, faţă de situaţia actuală,
când avem un tarif, cel puţin pentru unii pare prohibitiv, micşorarea acestui tarif permite
mărirea bazei celor care pot accesa acest parc, efectiv creştem accesibilitatea. Propune a
fi supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi să fie acordat o singură dată
cuvântul consilierilor în cadrul dezbaterilor unui proiect de hotărâre, altfel discuţiile ar fi
interminabile.
D-nul consilier Iavorenciuc – nu ne dorim să obţinem profit pe copii. Dacă spre
exemplu, avem nevoie de 6 miliarde lei, în momentul încasării sumei să nu se mai facă alte
încasări şi să trecem la gratuitate. Se poate ca între orele 8 – 10 sau 8 – 12 să fie cu titlu
gratuit, pe parcursul zilei să se facă încasări, aşa vom avea posibilitatea încasărilor şi
amortizării.
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D-nul primar Portariuc – este vorba despre reducerea de la 21 lei la 11 lei, a tarifului
pentru locul de joacă. Este un prim pas, să facem acest pas, vedem care sunt efectele
asupra bugetului direcţiei, în ce măsură vor creşte încasările, s-ar putea să avem un flux
sporit de copii, există posibilitatea să crească de 2 – 3 ori numărul de copii. Este bine să
avem inima caldă, sufletul cald, dar să nu uităm să păstrăm capul limpede sau mintea rece
şi să gândim raţional. Este o chestiune economică şi socială în acelaşi timp. Să facem
acest prim pas, ulterior, pe parcursul anului, putem veni cu alte transformări.
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, în forma prezentată de către
executiv.
Art.1. – se supune la vot şi este obţinut următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 abţinere (Ţurcanu).
Art.2. – este obţinut următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 abţinere (Ţurcanu).
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 abţinere (Ţurcanu).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei, d-nul preşedinte
de şedinţă, consilier Cosmin Ionuţ Andrei, declară închise lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Cosmin Ionuţ Andrei

Redactat şi dactilografiat,
Mocanu Niculina

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

