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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 14 noiembrie 2012
Prin dispoziţia nr.1595 din 13.11.2012 Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 14 noiembrie 2012, orele 1400, în
sala de şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia nr.1385 din 24.10.2012 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ la avizierul
Primăriei.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a
consilierilor.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani
pe anul 2012.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la
derularea lucrărilor şedinţei.
La lucrările şedintei participă un număr de 21 consilieri lipsind domnul consilier
Tincu Mihai, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.
Se supune la vot învoirea domnului consilier Tincu Mihai, care a depus cerere de
învoire de la şedinţa de astăzi, la mapa preşedintelui de şedinţă şi se aprobă cu
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21).
NOTĂ – Urmare demisiei d-nei consilier Zarug Manuela Ana, până la validarea
mandatului primului supleant pe lista pe care a fost aleasă aceasta, Consiliul Local al
municipiului Botoşani funcţionează cu 22 de consilieri.
D-nul consilier Iliuţă – preşedintele şedinţei, prezintă proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2012.
Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare.
Comisia de specialitate nr. 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii.
D-nul consilier Cristescu – pune câteva întrebări de bază.
Conform legii şedinţele de îndată sunt cele mai extraordinare şedinţe, se
convoacă în caz de forţă majoră, nu pentru rectificare bugetară.
Doreşte să ştie data exactă, cu câte zile în urmă a fost dată Ordonanţa de
Guvern 61/2012.
Comisia juridică nu a apucat să studieze acest proiect de hotărâre, ca atare nu
există nici aviz favorabil, nici aviz nefavorabil, conform legislaţiei proiectul de hotărâre
trebuie retras. Roagă să fie convocată o şedinţă extraordinară, pentru a avea la
dispoziţie cele trei zile de a studia raportul de specialitate precum şi rectificarea
bugetară punct cu punct, astfel să se poată pronunţa şi în comisia juridică şi apoi în
şedinţa extraordinară. Legalitatea şedinţei din punctul acesta de vedere nu este
respectată.
Nu doreşte să ajungă ca ceilalţi consilieri de la Braşov care au ajuns să
plătească, deoarece fiecare consilier local răspunde patrimonial pentru votul său, astfel
că, atâta timp cât nu poate verifica punctual ceea ce cuprinde rectificarea bugetară, nu
poate vota pe bază de încredere.
Precizează că şedinţia de îndată este prevăzută de lege cu caracter foarte
special, şi având în vedere timpul scurt de la apariţia Ordonanţei 61/2012 şi pânâ astăzi
era timpul necesar pentru cele trei zile de a avea o şedinţă extraordinară.
D-nul consilier Alexa – şedinţele de îndată nu au nevoie de trei zile înainte pentru
a fi consultată documentaţia. Este vorba despre bani care trebuie repartizaţi, pentru a
putea fi cheltuiţi cât se poate de repede, este o rectificare pozitivă şi nu negativă. De
altfel, avizul comisiei juridice este consultativ. Consiliul Local hotărăşte dacă ţine sau nu
cont de avizul unei comisii.
D-nul preşedinte de şedinţă – are aceeaşi opinie ca cea a d-nului consilier Alexa,
în calitatea sa de consilier local.
D-nul consilier Ghiorghiţă – menţionează că nu a avut timp să consulte raportul
de specialitate şi doreşte ca cineva din cadrul compartimentului buget finanţe să facă o
detaliere la ceea ce se votează, ce sume au venit şi la ce capitole se distribuie sumele
respective, cât la învăţământ, cât la asistenţă socială, exact pe fiecare capitol.
De asemenea, pune o întrebare Executivului Primăriei cu privire la repartizarea
unor sume de bani de către Consiliul Judeţean, deoarece în şedinţa Consiliului
Judeţean s-au distribuit nişte sume extrem de importante pentru echilibrarea bugetelor
locale la comune. A văzut declaraţia d-nului Preşedinte al Consiliului Judeţean prin care
spunea că Primăria municipiului Botoşani a primit o adresă prin care să ceară bani de
la Consiliul Judeţean. Este curios de ce nu s-a cerut acei bani de la Consiliul Judeţean
şi de ce nu s-a răspuns la acea adresă.
D-nul Primar Portariuc – roagă şefa Compartimentului buget finanţe, Geanina
Bulmagă să răspundă punctual asupra repartizării sumelor din buget, iar în ce priveşte
al doilea punct se va oferi un răspuns foarte scurt, cu rugămintea de a nu transforma o
şedinţă tehnică în campanie electorală aşa cum s-a întâmplat în şedinţa de Consiliul
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Judeţean, deoarece acolo nu s-au înţeles lucrurile, s-au interpretat greşit şi de aici a
apărut confuzia.
D-nul consilier Ghiorghiţă – nu doreşte să transforme şedinţa în campanie
electorală, dar curiozitatea este să se ştie pe ce criterii se alocă banii sau cum se alocă
banii prin Consiliul Judeţean şi crede că municipiul Botoşani ar fi trebuit să primească
cel puţin o parte din acei bani de la Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru că după cum se ştie, nu avem bani pentru sport, pentru fotbal, pentru
dezăpezire. Dacă nu sunt bani trebuiau ceruţi, menţionând din nou că nu face campanie
electorală, nu este implicat în campanie, dar dumnealui susţine interesele oraşului şi
trebuie făcuţi bani din orice surse.
D-na Bulmagă – detaliază: rectificarea bugetului s-a propus în urma rectificării
bugetului de stat care a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 oct.2012 prin care s-au
repartizat sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate către judeţul
Botoşani, iar Direcţia Generală a Finanţelor Publice a repartizat la rândul său prin
decizia directorului general, sumele pe fiecare localitate, care au fost comunicate
municipiului şi noi avem obligaţia de a le cuprinde în buget, fiind destinate plăţilor
salariilor şi contribuţiilor aferente pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
plăţilor drepturilor asistenţilor personali şi a însoţitorilor acestora, sunt sume destinate
pentru finanţarea de bază în învăţământul preuniversitar de stat, şi din echilibrare s-au
alocat 3 mil.lei pentru subvenţia la energia termică livrată populaţiei. Astfel, s-a
respectat decizia directorului general al D.G.F.P. repartizând sumele alocate pentru
acţiunile menţionate anterior.
Tot prin proiectul de hotărâre se suplimentează veniturile, pentru secţiunea de
dezvoltare pe seama încasărilor din cererile de rambursare pentru AXA 1, deci s-au
încasat sume în contul curent al bugetului local şi se utilizează pentru finanţarea
proiectelor de investiţii, şi suma primită de la Fondul de Mediu pentru Parcul
Curcubeului care v-a merge pe secţiunea de dezvoltare.
La capitolul de cheltuieli, sectoarele, serviciile unde s-au înregistrat economii,
s-au disponibilizat sumele, utilizându-le pentru serviciile şi acţiunile pentru care se
impune suplimentarea creditelor, respectiv pentru serviciul de salubritate, pentru
iluminatul public, pentru subvenţii transport în comun, deci se asigură o parte din
necesarul suplimentar până la finele anului.
D-nul preşedinte de şedinţă – precizează că, pentru clarificarea neînţelegerilor se
poate discuta fiecare capitol.
D-na Bulmagă – în ceea ce priveşte arieratele, tot prin Ordonanţa de Urgenţă
nr.61/2012 privind rectificarea bugetului, urmau să fie repartizate sume de către
Consiliul Judeţean pe unităţi administrativ teritoriale pentru arieratele înregistrate în
contabilitatea unităţii administrativ teritoriale şi a unităţilor finanţate din bugetul local.
Definiţia arieratelor este plăţi peste 90 de zile. Unitatea administrativ teritorială
Municipiul Botoşani are la data de 31 oct. 2012 plăţi peste 90 de zile, reprezentând
plăţile restante către S.C. Urban Serv respectiv c/v serviciului transport gunoi, serviciu
care se plăteşte din taxa specială de salubritate, taxa specială de salubritate fiind
instituită tocmai cu această destinaţie – finanţarea activităţii de salubrizare a oraşului.
Nu se poate aloca sume din altă sursă pentru serviciul de transport gunoi atâta timp cât
este instituită taxa specială.
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D-nul consilier Ghiorghiţă – întreabă dacă mai sunt alte datorii cu durată mai
mare de 90 de zile înregistrate în contabilitate.
D-na Bulmagă – specifică că nu sunt alte datorii cu termene mai mari de 90 de
zile. Acestea sunt plăţile restante înregistrate în contabilitate şi raportate. În această
categorie se înregistrează plăţile restante care sunt până în acest moment şi care se
raportează lunar D.G.F.P., deci sunt informaţii care se centralizează din contabilitatea
proprie şi a tuturor ordonatorilor şi se raportează D.G.F.P. cu explicaţie, fiecare sumă ce
reprezintă, în funcţie de vechimea ei şi de destinaţie, astfel că nu au făcut obiectul
repartizării sumelor defalcate pentru echilibrare. Ar fi însemnat să solicităm fonduri, deci
nu se putea utiliza pentru taxa specială, să se facă decontări pe serviciul de transport
gunoi din sume defalcate din echilibrare.
D-nul preşedinte de şedinţă – explică că, arierat înseamnă orice zi de întârziere
peste 90 de zile de la depunerea facturii şi înregistrarea în contabilitate. Nu avem
asemenea sume.
D-nul consilier Iavorenciuc – privitor de arierate, menţionează că astăzi este
fericit, deoarece după patru ani de zile a primit 11 miliarde lei prin grija primarilor de a
se achita de datoriile pe care le aveau faţă de dumnealui. Remarcă că, a echilibra
bugetul naţional, a echilibra relaţia dintre privat şi administraţiile locale, este lucrul cel
mai esenţial în conducere, privind stingerea arieratelor.
D-nul consilier Furtună – la capitolul II – ordine publică şi siguranţă naţională
menţionează că, după câte ştie - pe minus înseamnă a lua bani, şi observă că se
adaugă - în completarea veniturilor proprii. Într-o interpelare anterioară a solicitat
directorului Poliţiei Locale o evidenţă a încasărilor amenzilor, comparativ anul 2011 cu
anul 2012 constatând că au scăzut foarte mult. Întreabă, dacă li se ia 140 mii lei, se vor
încasa din venituri proprii?
D-nul preşedinte de şedinţă – răspunde d-nului consilier Furtună – amenzile sunt
venituri la bugetul de stat nu sunt venituri proprii, iar amenzile date de Poliţia Locală
pentru semestrul II sunt mai mari decât în perioada precedentă a anului trecut.
D-nul consilier Furtună – atunci banii aceştia de la ce se iau? Pentru că se iau.
D-nul preşedinte de şedinţă – este vorba despre economii, deci se asigură
cheltuieli de funcţionare.
D-nul consilier Furtună – deci ce să înţeleagă că până acum s-a cheltuit în plus,
fără rost?
D-nul preşedinte de şedinţă – precizează că un buget poate fi respectat, poate fi
suplimentat sau poate fi diminuat după caz. Bugetul este previzionat, este o estimare.
D-nul consilier Cristescu – nici dumnealui nu face campanie electorală. A cerut
să se respecte legea. Precizează că, prin ceea ce se întâmplă astăzi în şedinţă, legea
nu este respectată iar un proiect de hotărâre care nu are de la comisia juridică nici aviz
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favorabil nici aviz nefavorabil trebuie retras de pe ordinea de zi. Este adevărat că avizul
este consultativ dacă există, dacă avizul de la comisia juridică nu există proiectul de
hotărâre trebuie retras de pe ordinea de zi. În aceeaşi ordine de idei, de 15 zile se ştia
că banii aceştia vin la bugetul local Botoşani şi astfel puteau fi anunţaţi cu cele trei zile
înainte, pentru a nu se transforma totul într-o şedinţă de îndată, neavând caracter de
fortă majoră lucrul acesta.
D-nul preşedinte de şedinţă – face precizarea că nu se puteau face mai multe
şedinţe de îndată sau extraordinare deoarece ultima sumă venită pe secţiunea
dezvoltare a venit cu o zi în urmă. Menţionează că d-nul consilier Cristescu se referă la
cele 7,7 mil.lei veniţi în rectificarea bugetului de stat, cota defalcată de TVA, ceea ce
este o altă discuţie. S-a făcut această şedinţă, deoarece s-a aşteptat să se adune şi
celelalte sume pentru a nu invita domnii consilieri de mai multe ori.
D-nul Secretar Apostu – problema strict tehnică în ce priveşte legalitatea şedinţei
Consiliului Local, este aceea că şedinţa de astăzi este legal constituită şi contrar
afirmaţiilor d-nului consilier Cristescu, pentru adoptarea valabilă a unei hotărâri nu este
nevoie de raportul comisiei de specialitate fie el şi consultativ. În legea 215 este un text
care spune că, în cazul şedinţelor extraordinare şi a şedinţelor de îndată, pentru
adoptarea unei hotărâri valabile nu este nevoie de raportul de avizare al comisiei de
specialitate, iar urgenţa acestei hotărâri şi necesitatea reclamată de administraţie de a
convoca această şedinţă, constă şi în destinaţia sumelor alocate prin rectificarea
bugetară (că serviciul de asistenţă socială nu are disponibilităţi pentru plata
indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, pentru plata însoţitorilor). Din punctul
dumnealui de vedere, aceasta este o urgenţă care justifică pe deplin legalitatea
convocării acestei şedinţe.
D-nul preşedinte de şedinţă – astăzi a primit două persoane, însoţitoare
persoane cu handicap care s-au plâns că plăţile sunt întârziate.
Văzând că nu mai sunt discuţii şi alte observaţii supune la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
Hotărârea în ansamblul ei este aprobată cu 20 voturi pentru şi o abţinere
(Ghiorghiţă).
Epuizându-se timpul alocat şedinţei de astăzi, d-nul preşedinte de şedinţă –
consilier Viorel Iliuţă, declară închise lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Viorel Iliuţă
Redactat şi dactilografiat
Ciubotariu Liliana

CONTRASEMNEAZĂ,
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