ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNtCtPtUL BOTO$ANI
CONSILIUL LOCAL

,"dffi

incheiat in cadrul
consiriurui L.car al
Municipiului Botogani din data de 15 iulie 2013
Prin dispozi{ia nr' ''l'844 din 11.07.2013, Primarul
Municipiului Botogani a convocat
consiliul Local in gedin!5 extraordinard pentru data
de
15 iulie 2013,orr:le 1100, in sala de
gedinle
a Primdriei.

Dispozitia nr. 1'844 din 11 iulie 2013 este anexati
la dosarul gedinfei.

ordinea de zi a gerJintei a fost adusi la cunostinla publicd
prin anunt in cotidianul
,,Monitorul de Botogani" precum 9i ra avizierur primdrier.
Invitaliile la gedinla s-au

ficut at6t in scris, cdt si prin contactarea telefonici

a

Este ascultat lmnul de Stat gi lmnul Uniunii Europene,
dupa care se trece

la

consilierilor.

derularea lucririlor sedintei.

Ordinea de zi a gedirrfei este urmdtoarea:

1'

Proiect de hotirdre privind aprobarea

,,Development

proiectului transfrontalier
of
the Agriculture siector Through creation of 'an Agricurtural
cross-Border
"/
Network
Dezvoltarea sectorur.ui agyricol prin crearea unei relere
transfrontariere in domeniul
agriculturii", numiir de referinle 211174 selectai pentru
finanlare in ciadrul programului

opera{ional comun Rom6rria - Ucraina Republica
Moldova bool - 2et13, al doilea aper
pentru propuneri, 'in cadrul odruia Municipiul
Botogani are rol de partener.

2' Proiect de hotdrare pentru modificarea Hotdr6rii Consiliului Local nr.
1g4 din
26 iunie 2013 privind aprcbarea organizdrii Festivalului
Verii
,,summer
Fest
Botogani,,
in
perioada 28 augus;t - 01 septembrie 2013.
D-nul secrertar Apostq - deoarece existi o problemd
de procedurd la aceastd gedintd
intrucdt domnul cc'nsilier Boiovici George, consilier
ales sd prezideze gedrnlele de consiliul
Local in lunile iulie gi august 2013lipsegte, fiind in
concediu gi avdnd u*."rur" de invoire,
propune ca gedin'!a de Consiliul Local sd inceapi
prin alegerea unui
pentru
aceastd gedinla' ln ordinea alfabeticd urmdtoiul consilierpe
listd
pentru
prezidarea
'regedinte
gedinlelor consiliului Local este doamna consilier
Bucainescu Lidia, de aceea propune
alegerea doamnei consilier t3ucainescu ca pregedinte
al geoinlei de astlzi pentru a se putea
desfigura procedura
sedinteri.

L

Se supune la vot propunerea d-nurui secretar
_
Bucainescu

pentru alegereir doamnei consilier
Lidia ca presedinte de gedinli, propunere aprobatd cu 1,5 voturi pentru gi
o

ablinere (Huncd).

$edin{a este legal r:onstituiti.

La lucrdrile gedintei participd un numdr de 16 consilieri, lipsirrd domnii consilieri
Apostoliu Eugen, Bosovici George, Buliga Marius, oniga paul d-na
cc,nsirier Nica Tereza
9i
avdnd depuse cereri de invoire la mapa pregedintelui de gedinti.

Noti: Domnul consilier Turcanu Eugen nu este prezent in sali gi domnul consilier
Malancea Radu 9i-a depu:s demisia din Coniiliul Local incepand
cu data de 01 iulie 2013.
D-na cons;ilier Buc$,inescu - ptg?9gintele gedinlei, supune la vot
c;ererile de invoire 9i
sunt aprobate cu unanimitate de voturi (16).
Prezintd ordinea de zi din proiectul ordinii de zi, o supune la vot
este aprobati cr,
9i
l

15 voturi pentru qi un vot irnpotrivd

(Ghiorghi{a).

Fiind gedirtli extraordinard se trece la primul punct de pe ordinea
de zi:
Proiect drs hotdr6re privind a_probarea proiectului transfrontalier,,Development
of the Agriculture SectorThrough ireation oi
Agricultural Cross - Border Network
"/ Dezvoltarea s;ec-torului agricol prin crearea uneile{ete
"n
transfront,aliere in domeniul
agriculturii", numir de referin|d 211174 selectat pentru finantare in ciadrul programului
operafional comun Ronrania - ucraina Republica Moldova 2007
2013, al
apel pentru propuneri, in cadrul cdruia Municipiul Botogani are rol -partener. doilea
dre

Se dd cuviintul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoarlelor
de avizare.
Comisiile de specialitate nr. 1, 3 gi 5 avizeazd favorabil proiectul

se

di

der

hotdr6re.

citire proiecturui de hotdrAre 9i se supune ra vot.

Hotirdrea in ansantblul ei este supusd la vot gi este aprobatd cu unanimitate
de

voturi (16).

Punctul 2:

Proiect de hotirdrer pentru modificarea Hotir6rii Consiliului Lorcal nr.184
din 26
iunie 2013 privind aprobarea organizirii Festivalului Verii
Fest
Boto$ani"
,,Summer
in perioada 28 august - 01 septembrie 2013.
Se

di

cuv€rntul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor

de avizare.

Comisiile de specialitate nr. 1, 3 gi 4 avizeazd favorabil proiectul de
hotdr6re.
Comisia de specialitilte nr. 5 avizeazd nefavorabil proiectul de hotdr6re.

D-nul consilier Andrql - se intenlioneazi a se modifica locul unde
se va organiza
festivalul deoarece comerc;iantii au fost reticenti viz-a-viz de Centrul lsloric pe
care

l-am

3

propus, de altfel 9i perceplia cetd{enilor a fost
negativa din motive de securitate gi din cauza
unei nereugite er evenimerntului se vine cu ur"rite propunere,
tindnd ,30nt gi de prezenta
masivi care a fo:st in anul precedent pe care o considerdm un real
succr3s, fiind
100'000 de cetirfeni in p;atru zile de eveniment. se vine cu aceasta p,ropunereaproxirrtii
deoarece
sunt foarte mulli botogdnr:ni care nu-gi permit un concediu,
fiind singura manifestare care
incearci sd completeze ar;est aspect.

D-nul corlsilier Ghiorqhild votat un proiect de hotir6re pre aceastd temd
9r
mentioneazd cd personal s-a simtit :-a
foarte deranjat de declaratiile d-nului primar portariuc
prin care consilierrii PDL 9i PNL au fost acuzali
prn piedici desfigurdrii festivalului verii in
acest an in conditiile in care, dupd cum se gtie "a
in fiecare an s-a organizat acest festival a
9i
fost organizat cu foarte mult succes in difeiite locatii din municipiril
Botrrgani. In ceilalli ani
consilierii PNL seru membrii PNL au strdns semndturi din
Cartierul Stejari pentru a nu se mai
desfdgura acest festival in zona respectivd, undeva la peste
250 de familii au semnat atunci
pentru a nu se miai desfdgura festivalul acolo gi
?n aceste conditii crede cd nici pe pietonalul
Unirii nu ar trebui sd mai deranjdm cetalenii in fiecare an sd se
organizeze acest festival
9i
acolo' cu toate c>d a vdzut acele declaralii cd nu s-au distrus
lucrdriL fiicute pe pietonalul
Unirii menlioneaz:d cd existd un proces verbal acceptat de primdria
munir:ipiului Botogani cu
distrugeri de 4 mriliarde pe' perioada desfdgurdrii festivalului
verii, lucrarera de pe pietonalur
Unirii incd nu este receP{ionatd, constructorul nu cred ci i9i
mai asumd incd odatd
distrugerile ocazicrnate de organizarea acestui festival. Va
vota impotriva acestui proiect de
hotir6re pentru cii a declarat de fiecare dati cd este pentru sustinerea
centrului lstoric, de
aceea prin proierltul de reramenajare a centrului lstoric s-a
creat acea piald unde si se
poatd desfigura astfel de ervenimente.

Noti: revine in sald d-nul consilier Jurcanu.
D-nul conqilier Furtuni - referitor la afirmatia d-nului Viceprimiar
ci cetilenii ar,
afirmat ci nu existd securitate in centrul Vechi. Cine trebuie
sd asigure securrtatea in
centrul Vechi in trimpul acestor festivaluri, nu existd eorilL-lo"urJ,
eliiii"z Acesta nu este
un motiv.
D-nul consilierAndrtl- aduce 2-3 completdri la ceea
ce au afirnrat colegii. centru,
lstoric este de asiemenea refdcut ca gi Pietonalul Unirii, sunt
tot acelagi tip de lucrdri iar
camioanele tot trebuie sd intre gi in Centrul lstoric cum intrd gi
pe pietonalul Unirii.
Precizeazd ci nu ilre cuno{itinle dedistrugeri in cuantum
de 4 miliarde,'perntru cativa bradulr
rupli anul trecut nu crede cd trebuie mutat acest festival in
Centrul lstoric iar daca ar fi
distrugeri de 4 miliarde s-ar vedea.

D-nul consi.llier Alexel - diferenla este mare intre Pietonalul
Unirii gi centrul lstoric,
Centrul lstoric a fost calculat si suporte incdrciri din punct de
vedere ell drumului, a fost
calculat sd suporte incircdri ale utilajelor grele pentru cd
acolo este permis accesut utilajelor
pompierilor' Pietonalul Unirii este calculit strict pentru
circulalie pietonald iar c6t despre
pavaj, in Centrul llstoric es;te folositd piatrd naturali iar pe pietonalul
LJnirii sunt folosite
imitafii din beton 9i acesta este un argument de a se
desfdgura festivalul in Centrul lstoric.
D-nul consilier-Ghionlhild - nu crede cd acest proiect de
hotdrare este urgent pentru
pus intr-o gedinli extrerordinard de Consiliul Local deoarece
peste c, sdptim6ni va fi
gedinla ordinard 9i probabil vor fi prezenli toli colegii
care vor vota in cunogtintd de cauzd si

a

fi.

oricum festivalul se va desfdgura la sfargitul lunii august
9i este timp sufir:ient pentru a se lua
astfel de decizie. Nu crede cd era necesard o hotdrdre de Consiliul Local pentru aprobarea
acestei localii sau acestui festival, se putea lua decizia doar la nivelul Executivului
municipiului Botogani 9i crede
se incearci pasarea rdspunderii Executivului cdtre
consiliul Local, ilceasta este pdrerea sa gi chiar o susline.

ci

D-nul Prirnar Portariuc - s-a vrut o hotdrdre de Consiliul Local tclcmai in ideea de a
va consulta 9i cle a avea acceptul consiliului. in ceea ce privegte caracterul de urgentd,
suntem la mijlocul lunii iulie 9i pentru a se contracta artigti, firme organi:zatoare este
nevoie
de timp in avatrs deoarece 9i prelurile cresc cdnd se apropie
festivalului. in
ferioada
legdturd cu licita[ia pentru o firmi organizatoare, dacd se incep'aceste prroceduri
s-ar putea
ca festivalul sd fie in noiembrie sau decembrie, de aceea s-a ales o crale transparenti
in
condi{iile in care finantareia se va face exclusiv din sposorizdri. Nu este protrivit
desfagurarea
festivalului in acest moment in Centrul Vechi peniru cd acolo trebuier sd se desidgoare
activitali intr-o r:tapd grerduali. Mai intai trebuie si organizdm
9i s;i securizim zona
deoarece este vorba de perceptia cetifenilor viz-a-viz de liguranld, una este realitatea
in
sine gi alta este perceplia pe o anumiti perioadd care a fost creatd'in tirrp, in
ultimii 10 - 12
ani gi nu se schirnbd intr-o lund de zile. Trebuie luate misuri foarte vizibile de
sigurantd, vor
fi prezenli agenti a unei firme de pazd, cu foarte multe posturi in Centrul Vechi cu pairule
special pregdtite pentru acea zond 9i dupd o jumdtate de an, un an perceplia publicd
va
incepe sd se modifice vorn putea aduce gi activiti[i comerciale in zond astfel incdt
centrur
Vechi si prindd viald prin organizarea de festivaluri de asemenea anuergura. i;
,iilr;L
sdptdmdni am avut disculii cu sute de cetileni care sperd ca festivalul si se
desfdEoare in
Botogani deoare<;e nu mul{i igi permit un concediu la mare sau la munte.

D-nul corrsilier Ghiorqhita asigurd

ci

oamenii nu neapinat

igi doresc

ca

desfdgurarea festivalului sii fie pe Pietonalul Unirii mai ales cd Bulevanjul Mihai
Eminescu
9i
va fi blocat pentru cel puliin 4 zile. Acelagi srcces il va avea gi in Ceptrul Vechi
9i daca
discutdm din raliuni strict erconomice, se oferd si aducd cel pulin 2 firme care
sa organizeze
acest festival in Centrul lstoric ai nu pe Pietonalul Unirii gi fdrd nici un leu din
bugelul local,
aqa cum in proier:tul de lurra trecuti a fost prinsd la cheltuieli suma de 3 rniliarOe
Jin bugetul
local.

D-nul cons;ilier Furtr-rnd - nu este vorba dacd se face sau nu se face festivalul
verii ci
pune
se
in discu{ie doar schimbarea localiei.

D-nul consilie.r Cristescu - existd o hoti16re votati 9i observd cd se face o
diferen{iere intr-un festival care pur comercial 9i zilele ora$ului care mai cuprind
9i
manifestdri culturale. Centrul vechi a fost reabilitat ia momentul cAnd s-a ini{iat
acei proieit
in special pentru manifestiri culturale pentru a putea fi revitalizat gi sd devind un loc de
promenadd.

D-nul cons;ilier lavorenciuc - in raportul de specialitate se descorrsiderd unele
zone
ale oragului. Tot in raport este specificat cd, zona Centrului lstoric nu oferd posibilitatea
unui
flux pietonal, de aceea nu \/a vota acest proiect de hotdrAre.
D-nul consilier lliuli

- soliciti

pauzd de 5 minute pauzd pentru cons;ultare grup pNL.

5

in timpul pauzei domnii consilieri Turcanu, Alexa, Furtuni, lavorenciuc ai Ghiorghita
se retrag de la lucrdrile sedinlei iar in sald au rdmas 12 consilieri pre,:enli. D-nul consilier
Ghiorghili solicitd consernnarea votului siu la acest proiect - impotrivi.
Dupd terminarea ;cauzei se supune la vot proiectul de hotdrAre oblindnd
pentru, 4 abtineri (lliula, Lebddd, Lupagcu 9i Plegca) 9i 1 vot impotrivd (Elucainescu).

7

voturi

D-nul Sercretar Atrostu - hotdrArea a fost adoptati. Potrivit legii administraliei,
Consiliul lucrea;ld valabil in prezenla majoritdlii membrilor gi hotdrdrile ordinare se aprobi
cu jumitate simpld din numirul celor prezen[i.
Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi 9i timpul alocat gedinlei de astizi, d-na
pregedinte de gedinld - consilier Bucainescu Lidia declard lucririle gerdintei extraordinare
inchise.

PREgEE'tNTE DE gEDtNTA,
Consilier, Bucginrescu Lidia
r -i,,
,,{
/l
ii

Redactat gi dagtilggrafiat,
Ciubotariu Liliana

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, lloan Apostu

