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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

 MUNICIPIUL BOTOŞANI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 30 mai 2014 

 

 

 Prin dispoziţia nr. 1002 din 23 mai 2014, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 30 mai 2014, orele 11
00

, în sala de şedinţe a 

Primăriei. 

 Dispoziţia nr. 1002 din 23 mai 2014 este anexată la dosarul şedinţei.    

 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ în cotidianul 

„Monitorul de Botoşani"  precum şi pe site-ul Primăriei. 

 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 

consilierilor. 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 

lucrărilor şedinţei. 

 

 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani. 

2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din 23.01.2014, 

03.02.2014, 28.02.2014, 8.05.2014  şi 19.05.2014. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie a bugetului local şi a bugetului 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a bugetului 

instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a veniturilor şi cheltuielilor 

evidenţiate în afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului pentru anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor şi preţurilor locale ale energiei termice 

livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 

Botoşani” domnului Marcel Mănăstireanu. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în 

Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Clubul Sportiv Botoşani în vederea organizării „Campionatului 

Naţional de Haltere - categoria cadeţi”. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în 

Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Fundaţia Nicoară Botosani, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a Proiectului „În aceeaşi limbă”. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Botoşani nr. 43 din 25 februarie 2010 privind delegarea gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A. 

Botoşani. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare și modificarea Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesionare – 

judeţul Botoşani. 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoşani. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  “P.U.D. – str. Peco nr. 48” în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei “P.U.D. – Aleea Petalelor nr. 3” în 

vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă D+P”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. Dimitrie Rallet nr. 14” 

în vederea realizării obiectivului “extindere şi mansardare locuinţă; împrejmuire teren”. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. Victoriei nr. 2, bl. H3, 

sc. A, et. P, ap. 2” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 

suprafaţă de 10.00 mp în vederea realizării obiectivului “amenajare acces din exterior în 

vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în cabinet stomatologic”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. Aprodu Purice nr. 6” 

şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 270,50 mp 

în vederea realizării obiectivului “amenajare şi transformare staţie preepurare în spaţiu de 

producţie,  mansardare cu destinaţia de birouri, construire două hale – spaţii de producţie  

a ambalajelor de hârtie şi carton”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Împărat Traian nr. 60, 

sc. C,  parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 

suprafaţă de 17,50 mp în vederea realizării obiectivului “extindere apartament la faţada 

posterioară cu destinaţia de locuinţă”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Independenţei nr. 1, 

sc. E, ap. 2” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă 

de 49,00 mp în vederea realizării obiectivului “extindere şi modernizare cabinet 

stomatologic”. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “ P.U.D. - str. Armoniei nr. 13, sc. 

A, parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 

suprafaţă de 23,25 mp în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu 

destinaţia locuinţă”. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Bucovina  nr. 4, sc. A, 

parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă 

de 17,65 mp în vederea realizării obiectivului “extindere apartament în vederea 

schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comercial şi birouri la faţada 

principală a blocului, etapa I - concesionare teren - Intrare în legalitate”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei  “P.U.Z. - EXTINDERE CIMITIR 

MUNICIPAL „ETERNITATEA” în tarlaua nr 30, PC 263 şi PC 265 – NC/CF – 62186, 

NC/CF – 62187, NC/CF – 62340,  în vederea introducerii terenului în intravilan pentru 

extinderea cimitirului „ETERNITATEA”. 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise în 

Incubatorul de Afaceri Botoşani. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiul din 

incinta punctului termic Octav Băncilă 1. 

25. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren 

aparţinând domeniului privat al municipiului din str. Armeană nr. 34 Botoşani. 

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei datorate bugetului local în baza 

contractului de concesiune nr. 4524/2014, titular Popa Valentin. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru vânzarea 

construcţiilor – Infrastructura blocurilor N1C-N1D, situată în municipiul Botoşani, Calea 

Naţională nr. 78. 

29. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

public al municipiului. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei  

Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2014. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Botoşani. 

32. Prezentare plângere prealabilă - Cosmin Ionuţ Andrei. 

33. Diverse. 

 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani  pentru şedinţa ordinară din 30 mai 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între terenul proprietatea familiei Dănilă 

Gheorghe şi Dănilă Teodora situat în incinta Stadionului Municipal şi terenurile  

proprietate privată a municipiului din str. Cuza Vodă nr. 2 şi Calea Naţională nr. 86, zona 

bl. D2, D3, D4. 
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3. Proiect de hotărâre privind asocierea,  între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa 

Revoluţiei nr.1 şi Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete Botoşănene”, cu sediul în 

Botoşani str. Pietonalul Transilvaniei nr. 3, bl. A8, ap. 8, în vederea finanţării şi realizării 

în comun a activităţii culturale “ POEŢI ROMÂNI LA EMINESCU ACASA. 125 DE 

ANI DE POSTERITATE EMINESCIANĂ”. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 329 din 31 octombrie 2013 

privind aprobarea  documentaţiei “P.U.D. – str. Nicolae Iorga  nr 4, Str. Nicolae Iorga  nr. 

6, Str. Nicolae Iorga  nr 8 – CAD şi CF 59946,  CAD 1710 şi CF 57433” în vederea 

realizării obiectivului CONSTRUIRE COMPLEX PENNY MARKET şi aprobarea 

concesionării terenului în suprafaţă de cca 238,00 mp prin încredinţare directă”. 

5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul municipilui Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” a terenurilor 

aferente obiectivelor de investiţie incluse în proiect. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului 

Botoşani Asociaţiei pentru Promovarea Culturii în Est – CULTUREST pentru 

desfăşurarea unor acţiuni necesare înfiinţării muzeului Vieţii Cotidiene în Comunism. 

  

La lucrările şedintei participă 21 de consilieri în funcţie, lipsind domnii consilieri Ovidiu 

Daniel Luca şi Gheorghe Iavorenciuc, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de 

şedinţă..  

  

 Şedinţa este legal constituită.  

  

Punctul 1 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru şedinţa ordinară din 30 mai 2014.  

 

Domnul Secretar Ioan Apostu – există o problemă procedurală pentru începutul acestei 

şedinţe. Întrucât preşedintele ales pentru luna mai nu este prezent, fiind plecat din ţară, pentru 

desfăşurarea lucrărilor şedinţei roagă să se facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de 

şedinţă. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna 

viceprimar Cătălina Camelia Lupaşcu. 

 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

 

Fiind supus la vot proiectul ordinii de zi şi cel al notei anexă, cu modificarea poziţiei 

proiectului de hotărâre de la punctul 30 de pe ordinea de zi la punctul 5 al ordinii de zi, acesta 

este aprobat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei şi 
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Călin George Bosovici) şi 5 abţineri (doamnele consilier Mihaela Huncă, Nica Tereza, Simion 

Aura şi domnii consilieri Ady Petruşcă şi Mihai Tincu). 

 

Având în vedere faptul că este şedinţă ordinară, doamna consilier Cătălina Camelia 

Lupaşcu – preşedintele şedinţei – dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de interpelări, 

întrebări şi discuţii de la punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei.   

 Domnul consilier Marius Cristescu – printre alte interpelări făcute în şedinţa trecută, a 

cerut informaţii referitoare la bugetul de venituri şi cheltuieli aferent Zilelor Oraşului pentru anul 

2014, a primit doar bugetul alocat şi cheltuielile, fără venituri. A solicitat veniturile, Primăria a 

închiriat spaţii.  

 Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – deoarece lipseşte domnul Primar, 

adresează interpelarea Executivului Primăriei: intersecţia de la strada Pod de Piatră continuată şi 

finalizată, în sfârşit, se pare că are o problemă la canalizare, un sfert din intersecţie este inundată 

şi apa bălteşte lângă o gură de canalizare. Probabil este o problemă de lucru a momentului în care 

a fost realizată acea structură. Dacă s-ar putea, fiind în termenul de garanţie, să fie remediată 

problemă, deoarece este vorba de liniile de tramvai. 

 Domnul consilier Mihai Tincu – a apărut în presă că a fost dat drumul lucrărilor de la 

Stadion privitoare la nocturnă şi la încălzirea terenului, preţul fiind diferit de cel cu care s-a venit 

în februarie sau martie, în loc de 80 de miliane s-a ajuns la 65 de milioane, ceea ce este foarte 

bine, chiar dacă atunci a fost privit cu puţină aroganţă. Nu a înţeles din ce s-a declarat în presă 

care ar fi un preliminat al acestei investiţii, care ar fi punerea în folosinţă, când s-ar termina 

această investiţie? Solicită domnului viceprimar Ţurcanu să puncteze mai clar termenul de 

execuţie pentru această investiţie. 

 Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa solicită personalului de la Edilitare prezentarea 

situaţiei parcomatelor, deoarece multe sunt blocate, se crează un haos din această cauză, nu se 

mai poate plăti şi lua loc de parcare, întreabă ce se întâmplă cu aceste parcomate şi dacă are 

cineva grijă de ele. 

 Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu – la ordinul domnului Primar şi al 

domnului Cosmin Andrei s-a dat drumul la fântâna arteziană de la Pod de Piatră în urmă cu 

aproximativ o lună, nu există mentenanţă, de aceea sunt provocate inundaţii, nu au fost puşi 

senzori de ploaie sau vânt când s-a proiectat de aceea afară plouă cu găleata şi fântâna 

funcţionează, aşadar cere domnului Cosmin Andrei să solicite prin telefon închiderea fântânii 

arteziene. 

 Referitor la nocturna de la Stadion, perioada contractuală a execuţiei lucrărilor este de 4 

luni, dar, din discuţiile avute cu constructorul şi cu subcontractanţii acestora, unele dintre ele 

firme cu prestigiu pe plan local, din cunoştinţele dumnealui, vor termina la începutul lunii august 

ceste lucrări.  
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 Domnul consilier Marius Cristescu întreabă pe domnul Sănduc dacă există lucrări 

executate şi neachitate la unităţile de învăţământ. Dacă da, de ce? Solicită tuturor colegilor 

prioritizarea reparaţiilor şcolilor în acestă vacanţă, să nu se repete cazul de anul trecut cu 

începerea reparaţiilor după data de 15 septembrie.  

 Solicită acelaşi lucru, tot pentru sezonul de vară, pentru spitale. 

 Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu aduce în atenţia colegilor un aspect 

referitor la municipiul Botoşani şi o unitate din subordinea Consiliului Local: ddirectorul 

Teatrului „Vasilache” din Botoşani, Florin Airimiţoaie, a participat alături de doi mari actori, 

Marius Rusu şi Bogdan Horga, în luna martie, la o emisiune-concurs „Românii au talent” sub 

numele de trupa „Vasilache”. Cei trei au oferit un spectacol de teatru de păpuşi, iar personajul 

lor, Bureţel, a primit trei de „DA” şi a mers în etapa următoare, lucru care ne-a bucurat pe toată 

lumea. Ulterior, a apărut de youtube.com şi apoi în presa electronică informaţia că acel spectacol 

ar fi un plagiat. Există o acuză din partea unui spaniol că ar fi autorul acelei opere muzicale şi 

teatrale şi că a fost difuzată fără aprobarea acestuia.  

 Solicită constituirea unei comisii în acest sens în cadrul Consiliului Local pentru a da 

posibilitatea celor implicaţi să se justifice şi să fie închisă acuza de plagiat care planează u doar 

asupra instituţiei Teatrului de păpuşi, ci şi asupra noastră, fiind subordonată Consiliului Local.  

 Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – referitor la situaţia de la Pod de Piatră, 

face referire la sistemul de canalizare, acolo este o gură de canal care are pantă inversă, iar apa, 

în loc să se scurgă în canalizare, rămâne şi bălteşte pe linia de tramvai, lăsând la o parte faptul că 

fântâna funcţionează pe ploaie. 

 Domnul consilier Stelian Pleşca aduce în atenţia Executivului Primăriei şi solicită un 

răspuns scris situaţia străzii Săvenilor, la punctul de coborâre spre Răchiţi, este distrusă. Întreabă 

dacă mai este în garanţie şi dacă s-a executat garanţia. Oamenii îşi aleg căi adiacente străzii 

Săvenilor, nu pot circula pe acolo. 

 Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate pe bază de semnături. 

 

 În continuare se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Contului de execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a veniturilor şi 

cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe anul 2013 – este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

 

 Punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al 

municipiului pentru anul 2014 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5. 
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 Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu precizează că la mapă este 

depus un amendament din partea grupului de consilieri ai PNL, PD-L, PNŢCD şi PP-DD. 

  

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – mai are de făcut un amendament cu 

privire la investiţiile de la parcul de la sere. Constructorul a început în toamnă lucrarea, dar nu a 

decontat o sumă de 16.000 lei pentru anul trecut, necesară pentru respectarea contractului. 

Aşadar, propune completarea listei de investiţii de la art. 67.65.0.1 suplimentarea cu 16.000 lei la 

Amenajare zonă de recreere tineri, teren de joacă copii, sport în aer liber, spaţiu dedicate 

proprietarilor animalelor de companie. Banii vor fi luaţi de la 70.50 – Alte servicii în domeniul 

locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, de la extindere magazie Trei Coline. 

 Referitor la bugetul nostru mult discutat şi respins de câteva ori sau pus cu întârziere, 

solicită desfăşurarea unei dezbateri, împreună cu consilierii locali şi cu Execvutivul 

municipalităţii, pentru următoarele obiective de investiţii: sunt prinşi 400.000 lei pentru 

amenajarea terenurilor de joacă. Doreşte stabilirea locaţiilor terenurilor de joacă, iar ca propuneri 

există ANL Bucovina, ANL Cişmea, în faţa Şcolii Nr. 6 există un teren total impropriu, distrus, 

şi solicită amenajarea unui nou teren acolo, şi unde să mai consideră oportună amplasarea 

acestora. Pentru acest motiv solicită dezbaterea pe această temă. 

De asemenea, solicită o dezbatere cu privire la sistemul de supraveghere, pentru stabilirea 

de comun acord a zonelor cu infracţionalitate sau cu risc de accidente ridicat şi să fie hotărâtă 

amplasarea acestora. De aceea, săptămâna viitoare solicită desfăşurarea acestor intrevederi. 

Mai există o rubrică în buget care face referire la unităţile de învăţământ cu privire la 

elaborarea unor documentaţii tehnice privind creşterea energetice a acestora, în sumă de 380.000 

lei. Solicită să fie hotărât împreună cu unităţile de învăţământ necesarul de investiţii, consumul 

de energie termică şi a gazelor naturale şi să fie stabilită prioritatea acestor documentaţii pentru a 

fi pregătite în vederea accesării fondurilor europene pentru modernizarea acestor clădiri.  

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – remarcă fatul că „alinţa răului” se 

transformă în „alianţa binelui pentru cetăţean” care, cu surse bugetare identificate foarte serios, 

cu o colaborarea foarte bună între consilierii locali şi o parte a Aparatului de specialitate a 

Primăriei a identificat surse importante de bani şi s-au tăiat bani de la activităţi precum „analiza 

sistemului informaţional în vederea implementării unei soluţii informatice integrale”, de la căsuţe 

de lemn, de la site-ul Primăriei, de la soft Management documente, soft gestionare Intervenţii 

Edilitare, sistem de irigaţie Parcul Junior Primărie, activităţi care nu erau atât de importante 

pentru cetăţenii din municipiu, şi au fost direcţionaţi bani destul de mulţi pentru activităţi mai 

mult decât serioase, referindu-se la reabilitatea şarpantei Grădiniţei Nr. 21, la începerea lucrărilor 

pe strada Luizoaia, deoarece avem probleme în zona Luizoaia, pentru împrejmuirea terenului 

Parcului Tineretului, pentru împrejmuirea Parcului Curcubeului, pentru reabilitarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie, pentru execuţia utilităţilor de pe strada Vâlcele, o lucrare care aşteaptă de 

foarte mult timp, şi oamenii din zona respectivă aşteaptă de foarte mult timp începerea acestor 

lucrări, covor asfaltic pe Dimitrie Bolintineanu, o stradă centrală pe care în sfârşit reuşim să o 
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asfaltăm, fiind o investiţie foarte importantă pentru societatea Consiliului Local, bucla de tramvai 

de la Calea Naţională, Bulevardul Mihai Eminescu şi Sucevei.       

Doreşte remarcarea faptului că sunt lucrări imperios necesare, lucrări care se vor vedea în 

oraş şi, noi, Consiliul Local, prin consilierii care au propus acest amendament, dau de lucru celor 

din Executivul Primăriei, celor din Aparatul de specialitate pentru a se vedea ceva şi în oraş. 

Daca după 2 ani am ajuns în sfârşit să dăm de lucru şi Executivului, şi Aparatului de Speciliate, 

acesta este doar un lucru îmbucurător.  

 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună face referire la cele două amendamente ale 

domnului viceprimar, referitoare la camerele video, solicită un punct de vedere al domnului 

director al Poliţiei Locale şi eventual o discuţie în Comisia de Ordine Publică pentru a avea o 

imagine mai clară dată de cei care sunt puşi să vegheze la Ordinea publică.  

Cu privire la unităţile de învăţământ, cu toţii sunt membri în acele consilii de 

administraţie, iar la desfăşurarea discuţiilor, fiecare ar trebui să vină cu situaţiile din şcolile în 

care consilierii locali fac parte din Consiliul de administraţie, dat fiind faptul că proiectul de 

hotărâre votat în urmă cu o lună începe să îşi producă efectele din acest moment.  

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei solicită punctul de vedre al domnului director 

Sănduc în ceea ce priveşte rectificarea propusă de dumnealor, şi atrage atenţia că nu pot fi votate 

amendamente exprimate verbal, solicită o formă scrisă a acestor amendamente, deoarece nu pot 

fi urmărite toate capitolele, aşa cum au fost citite, în concluzie nu ştim ce votăm. Maendamentul 

primit în urmă cu 2 minute are cât de cât o formă de legalitate, dar pentru celelalte, solicită mai 

multă rigoare.  

 

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu precizează că, din câte a 

înţeles, nu mai există alte amendamente, în afară de cel în formă scrisă, restul au fost propuneri 

de dezbateri.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu precizează faptul că în cazul în care nu se 

doreşte inaugurarea terenului de joacă, poate să nu fie luată în considereare propunerea. Este 

doar o sumă de 16.000 lei, care se ia de la extindwere magazii, care nu este o prioritate pentru 

Botoşani, spre a finaliza investiţia care este un punct de atracţie pentru copiii noştri.  

 

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu – vede o luptă politică deschisă prin 

faptul că aţi adus aproape de 0 proiectare utilităţi şi execuţie utilităţi ansamblu de locuinţe din 

Şoseaua Iaşului şi Ion Creangă, iar dacă nu se vor face modificări la acest capitol, declară public 

că nu va vota amendamentele propuse. 

 

Domnul consilier Mihai Tincu se referă la execuţia utilităţilor de pe Şoseaua Iaşului, de 

unde au fost luaţi toţi banii. Aduce la cunoştinţă faptul că Primăria şi Consiliul Local, vorbeşte în 
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cunoştinţă de cauză, deoarece locuieşte în zona respectivă, apa nu a fost trasă de dumneavoastră, 

gazul a fost pus de oamenii din zona respectivă, la fel şi curentul electric, iar Aleile Trandafirilor, 

Florilor au fost făcute de locuitori, şi acolo sunt aparteneţi ai tuturor partidelor politice, ar trebui 

luaţi în seamă şi oamenii din zona respectivă, precum şi cartierul care începe de la Alfa Land în 

jos. Consideră că nu este potrivită anularea tuturor sumelor pentru utilităţile de la Şoseaua 

Iaşului.  

 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa se referă la utilităţile de pe Şoseaua Iaşului şi 

Ion Creangă, este vorba de cartierele de locuinţe care vor fi construite pe terenurile Primăriei, în 

caul Ion Creangă, un teren proprietatea Primăriei, iar în cazul Şoselei Iaşului, este vorba despre 

terenul preluat de la Armată, nu este vorba nici de cartierul de case de pe stânga de Botoşani, nici 

de pe dreapta din Curteşti.  

În ceea ce priveşte rectificarea privind execuţia acestor utilităţi, informează pe domnul 

Ursuleanu că, din experienţa dumnealui în ceea ce priveşte derularea investiţiilor, nu aveam 

absolut niciop şansă să cheltuim vreun leu anul acesta pe aceste utilităţi, pentru că nu sunt 

aprobate şi efectuate studiile antemergătoare acestei execuţii de utilităţi. Dacă vom reuşi până la 

sfârşitul anului să terminăm toate studiile necesare, la anul vom da bani şi pentru aceste utilităţi.  

 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună se adresează domnului Tincu, spunând că 

atunci când s-a trecut în intravilanul municipiului Botoşani acea zonă, Alfa Land şi mai jos, era 

în Consiliul Local, iar cererea de introducere a fost semnată de câţiva proprietare de acolo, iar 

acei proprietari şi-au luat angajamentul de a face utilităţile respective, aşa că nu şi-au respectat 

decât un angajament.  

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – din cunoştinţele dumnealui, pentru mobilier 

urban sunt agajate nişte sume şi solicită domnului Sănduc să comunice dacă nu sunt semnate 

contractele şi dacă putem face această rectificare, iar în ceea ce priveşte transferul sumelor de la 

utilităţi, după multe bătălii cu transferul terenului de la Armată, faceţi toate eforturile ca să nu 

putem construi în acea zonă un ansamblu de locuinţe, chiar dacă această rectificare putea fi 

făcută, în sensul în care o doriţi dumneavoastră, mai spre sfârşitul anului. Vă daţi cu părerea dacă 

pot fi sau nu pot fi trase utilităţi, de ce nu mai aveţi un pic de răbdare ca să vedem dacă, într-

adevăr, acest lucru poate fi făcut, şi să faceţi rectificarea pe trimestrul III sau IV. 

 

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu informează pe domnul consilier 

Alexa că nu a pus niciodată la îndoială experienţa dumnealui, ţinând cont că a avut un mandat de 

viceprimar, s-a referit doar la priorităţile acestui municipiu. Consideră că zona de locuit şi noile 

locuinţe pentru care Primăria şi Consiliul Local au făcut toate demersurile şi toate eforturile să 

fie dat drumul la proiect, este sabotată prin amendamentul propus.  
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Domnul consilier Mihai Tincu precizează că nu este mulţumit de răspunsul dat de 

domnul Furtună, nu este nici complet explicat pentru a fi înţeles de toată lumea, şi nu ar dori să 

fie pornită o discuţie despre utilităţile, lucrurile şi investiţiile care s-au făcut şi aşa cum s-au făcut 

la Şoseaua Iaşului. Valorile consumate vis-a-vis de lărgirea şoselei, asfaltarea acesteia, de apa 

pluvială şi banii care au fost îngropaţi acolo, despre celebrele benzi de bicicletă, copacii tăiaţi şi 

aşa mai departe. Dacă vreţi să intrăm în amănunte tehnice, se poate, dar nu este un răspuns de 

consilier local „dacă stai acolo, fă-ţi tu totul”. 

 

Domnul consilier Marius Cristescu precizează că ar trebui urmărită o logică şi aduce la 

cunoştinţă că, din investiţiile care se derulează, practic, stagnează lucrările. Dă câteva exemple 

începute şi neterminate: Aquaterm lucrează la centrala termică din spatele blocurilor de pe 

Onicescu de 3 luni, au săpat şanţuri şi nu a mai venit un om pe şantierul respectiv. Consideră că 

se păstrează o anumită logică atunci când s-a vorbit de finalizarea lucrărilor începute, iar după să 

fie începute alte lucrări.  

Referitor la străzile amintite, am copilărit în zona respectivă, erau utilităţi până la limita 

municipiului de la momentul respectiv. Faptul că extravilanul municipiului a devenit intravilan 

nu a fost doar o cerinţă a noastră, a fost o cerinţă a cetăţenilor, ei asigurându-şi pe reţeaua 

respectivă canalizarea şi apa. Nu putem începe lucruri fănă să le terminăm. Sunt 3 parcări în 

spate la Octav Onicescu, care stau goale deoarece nu pot intra din cauza şanţurilor. Avem 

investiţii începute şi nu le putem termina. Cu privire la strada Tandafirilor, chiar nu a fost făcută 

cu toate că infrastructura era dinainte, pentru că acolo este Spitalul TBC. A existat o mare 

personalitate care a locuit pe strada Trandafirilor, Generalul Vasiliu.  

 

Domnul consilier Ady Petruşcă – vrea să asigure pe cei de la PNL, care le-au fost 

colegi, pe cei de la PD-L, care au fost până în 2013 administratorii oraşului în bună parte, că şi 

noi, cei de la PSD urmărim prin tot ceea ce facem, să reprezentăm aşa cum trebuie municipiul 

Botoşani, judeţul Botoşani, vă asigurăm că tot ce am făcut până acum a fost făcut cu respect, cu 

responsabilitate, iar acest lucru a fost văzut duminica trecută, când oamenii au înţeles că avem 

doar intenţii bune.  

În legătură cu amendamentul depus astăzi, este de acrod cu dumnealor. De fiecare dată 

când apărea un amendament sau un proiect pe ordinea de zi în ultima clipă, aţi avut observaţii. 

Amendamentul a fost primit cu câteva minute în urmă şi nu îşi poate exprima un punct de vedere 

corect asupra a ceea ce aţi propus dumneavoastră. Este convins de bunele intenţii, dar roagă 

respectarea, ca de obicei, a procedurii, şi să fie primite când trebuie, pentru a exista timp pentru 

analiza acestora.      

Nu are nimic cu amendamentele dumnealor, este convins că sunt făcute cu bună credinţă 

şi se urmăreşte acelaşi lucru, dezvoltarea oraşului. 

 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa se adresează domnului Petruşcă, spunând că 

dumenalui nu are nimic înmpotriva amendamentelor, dar tot timpul votează împotrivă. Se 
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adresează domnului Ursuleanu, spunând că şi dumnealui are dreptul să se abţină sau să voteze 

împotrivă, dumnealor nu au făcut altceva decât să prioritizeze investiţiile, banii să fie şi cheltuiţi 

în acest an, nu să stea prinşi într-o prevedere bugetară şi să nu facem nimic. Aceasta este sigura 

intenţie a noastră în ceea ce priveşte utilităţile despre care a spus că nu vor reuşi în acest an să le 

execute. Nu s-au atins de planul urbanistic zonal, care trebuie întocmit pentru Şoseaua Iaşului, 

iar acel plan nici măcar nu este scos la licitaţie. Sunt nişte paşi care necesită timp. Nu sunt 

terminate nici lucrările topografice, nici studiile geo. Daca sunt gata, urmează să fie scoase la 

licitaţie, valoarea este mare, nu se poate merge prin încredinţare directă. Sunt paşi care necesită 

timp şi un PUZ poate fi realizat într-o săptămână.   

 

Domnul consilier Ady Petruşcă asigură că intervenţia nu a fost făcută electoral, a fost 

făcută la obiect. Lumea ne sprijină, nu i-am înşelat până în momentul de faţă pe cetăţeni şi 

asigură că cei din PSD vor fi în continuare de bună credinţă, corecşi şi vor face doar ce este bine 

pentru comunitate.   

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă asigură din experienţa destul de vastă pe care 

o are că, de această dată nu este timpul necesar pentru realizarea utilităţilor din zona Şoseaua 

Iaşului sau Ion Creangă, întrucât acolo nu avem un proiect sau un PUZ, nu avem absolut nimic. 

În condiţiile am alocat bani şi pentru sensul giratoriu de la Petru Rareş cu Bulevardul Mihai 

Eminescu, un sens giratoriu mai mult decât util şi o problemă care este rezolvată după mulţi ani, 

o zonă în care au fost accidente rutiere extraordinar de grave, în momentul în care s-au alocat 

bani pentru şcoli, pentru bucla de tramvai, pentru toate celelalte, nu crede că cineva poate să 

acuze de rea intenţie, că am luat bani dintr-o parte şi am dus în alta, doar i-am prioritizat.  

Nu ne opreşte absolut nimeni ca în momentul în care avem PUZ-ul gata, avem toată 

documentaţia gata, în lunile august-noiembrie să venit cu altă rectificare de buget prin care să 

alocăm acei bani pentru utilităţi la Şoseaua Iaşului, pentru că nu vor pune niciun fel de piedici, 

este un lucru extraordinar pentru botoşăneni.   

 

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu precizează că acest 

amendament a apărut în urma discuţiilor dintre consilierii PNL şi PD-L cu doamna 

Administrator Public, domnul Sănduc şi domnul Hergheligiu. Aşadar, acest amendament a fost 

foarte mult discutat de câteva zile, nimeni nu a fost oprit să vină cu amendamente pentru acestă 

rectificare bugetară pe care o aşteptăm de foarte mult timp. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – retrage amendamentul făcut pentru sere, 

dacă domnu Andrei a găsit viciu de procedură şi lasă ca problema să fie rezolvată de dumealui 

sau de domnul Primar.  

 

Domnul consilier Ady Petruşcă – era bine ca amendamentele să fi apărut cu o lună, o 

lună jumătate în urmă, când a fost pornită discuţia pentru rectificarea bugetului local. Dumnealui 
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l-a primit acum 10 minute, nu are nimic de comentat, în afară de modul şi momentul de primire a 

amendamentului.  

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei se adresează domnului viceprimar, spunând că 

dacă a fost urmărită lucrarea de la terenul de joacă pentru copii, acea sumă putea fi cerută mult 

mai devreme. Dacă astăzi este aprobat amendamentul, sumele ajung în contul constructorului 

peste 2 săptămâni, iar inaugurarea locului de joacă este programată pentru 1 iunie. Chiar dacă 

votăm astăzi, banii nu ajung în contul costructorului, pentru că trebuie făcute o serie de 

demersuri legale care întârzie decontarea sumelor. Dacă eraţi un manager bun, făceaţi solicitarea 

din timp. Nu crede că un constructor de talia celui care execută lucrările acolo împiedică 

finalizarea lucrărilor pentru o valoare de 16.000 lei.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – aceasta este încă o dovadă de imixtiune a 

domnului consilier Cosmin Andrei în actul managerial al unităţii. Firma respectivă a depus 

situaţia lucrării ieri, până astăzi s-a verificat şi s-a observat diferenţa în această dimineaţă. Dacă 

vă opuneţi şi nu vreţi, nu facem, nu este nicio problemă. Atât timp cât încă nu a fost făcută 

rtecpeţia, nu se ştie dacă inaugurarea se face pe data de 1 iunie. Vă antepronunţaţi, nu s-a făcut 

recepţia finală încă şi dumneavoastră deja declaraţi când se inaugurează.  

 

 Fiind supus la vot proiectul în forma iniţială, este respins cu 9 voturi pentru şi 12 voturi 

împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu, Cătălina Camelia Lupaşcu, domnii consilieri 

Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Marius Cristescu, Corneliu Daniel 

Furtună, Florion Ioan Ghiorghiţă, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Pleşca şi 

Eugen Cristian Ţurcanu). 

  

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu are de făcut un 

amendament la capitolul Învăţământ, unde se propune suplimentarea creditelor cu 1292,78 mii 

lei, la Şcoala Gimnazială „Sfânta Maria” să nu mai fie trecută şi Grădiniţa „Micii Cercetaşi” şi 

Grădiniţa „Licurici”, întrucât Şcoala Gimnazială „Sfânta Maria” este o unitate cu personalitate 

juridică şi decide în Consiliul de administraţie cum sunt cheltuiţi banii respectivi.  

Supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu cele două amendamente formulate, cel 

scris şi cel verbal al doamnei Lupaşcu. 

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei întreabă dacă se votează ambele amendamente 

o dată, şi de ce nu sunt votate pe rând.  

 

Domnul Secretar Ioan Apostu precizează că se votează la fel cum s-a votat până acum. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 5 abţineri 

(doamnele consilier Mihaela Huncă, Nica Tereza, Aura Simion şi domnii consilieri Paul Onişa şi 
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Ady Petruşcă) şi 4 voturi împotrivă (domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George 

Bosovici, Mihai Tincu şi Gheorghe Florenitn Ursuleanu). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Poliţiei  Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2014– este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5. 

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – a analizat destul de serios prezentul proiect 

de hotărâre, întrucât a mai fost supus o dată sau de două ori spre dezbatere în Consiliul Local, a 

fost retras de două ori şi a fost iar introdus astăzi. Vine cu un amendament la prezentul proiect de 

hotărâre, prezentat şi la mapa consilierilor locali, rezultat în urma consultărilor cu partea 

executivă a Poliţiei Locale şi cu documentărio vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la alte Poliţii 

Locale din România. 

Aşadar, normal ar fi ca poliţistul local să fie în stradă, să fie vizibil. Nu avem nevoie de 

funcţii de conducere în detrimentul funcţiilor de execuţie, nu trebuie desfiinţate funcţiile de 

exercuţie pentru a mai crea încă un post de şef. Norma de reprezentare a poliţiştilor locali la mia 

de locuitori o ştim cu toţii. În aceste condiţii, numărul poliţiştilor locali problabil va scădea, şi 

noi mai înfiinţăm încă un post de şef sau, eventual, mai multe posturi de şef.  

Prin prezentul amendament solicită desfiinţarea postului de director executiv adjunct, 

pentru că nu îşi are rostul,  mai solicită desfiinţarea Serviciului Ordine Publică, pentru că nu este 

necesar un Serviciu de ordine publică,  ci este necesar doar ca aceste funcţii să fie de execuţie şi 

poliţiştii să fie în stradă, iar coordonarea să fie direct la directorul executiv al acestei instituţii. 

Mai solicită reanalizarea activitatea Serviciului Juridic din instituţie, unde doi oameni constituie 

un serviciu, avem un şef serviciu şi un executant. Nu este normal, în Primăria Botoşani avem 

Birou Juridic, nu avem Serviciu Juridic. La poliţiile similare din alte judeţe, nu am găsit nicăieri 

aşa ceva, doi oameni să consituie un serviciu. Solicită aceste modificări şi ca funcţiile să treacă 

pe funcţii de execuţie. Vom remarca şi o economie destul de importantă la bugetul local, iar cu 

cât vor fi mai mulţi în stradă, cu atât se va vedea activitatea lor mai bine. Roagă susţinerea 

amendamentului propus la proiectul de hotărâre.  

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei consideră amendamentul domnului Ghiorghiţă 

ca fiind unul tendenţios, se referă strict la persoanle care lucrează în aceste compartimente şi ştiţi 

foarte bine la ce mă refer. Aţi mai avut o interpelare cu ceva timp în urmă tot la adresa unui 

angajat al Poliţiei Locale. Consideră că este o răzbunare, nu aduce servicii Poliţiei Locale 

desfiinţarea Serviciului de Ordine Publică, ştim că este un serviciu foarte important pentru 

municipiul Botoşani, chiar dacă sunt patrule mixte care sunt coordonate şi de către Poliţia 

municipiului Botoşani. Din cunoştinţele dumnealui, Serviciul Juridic de la Poliţia Locală nu a 

pierdut decât 1-2 procese din sutele de procese pe care le-a avut cu ridicări maşini şi toate 

celelate lucruri care au fost coordonate de acolo, iar părerea mea este ca de fiecare dată ne 
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solicitaţi să nu ducem discuţia în plan personal, dar, dumneavoastră, prin acest amendament, aţi 

făcut exact acest lucru, modificaţi organigrama pentru că nu vă plac anumite persoane de acolo.  

 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună susţine în mare măsură amendamentul 

domnului Ghiorghiţă, dar întreabă pe domnul Secretar dacă nu este nevoie de viza comisiei de 

ordine publică în acest sens, pentru a fi respectată procedura.  

 

Domnul Secretar Ioan Apostu menţionează că, împreună cu amendamentul, proiectul 

trebuie să treacă prin Comisia de Ordine Publică, şi numai după aceea poate fi supus analizei. În 

aceste condiţii, dacă nu aprobaţi în forma prezentată proiectul de hotărâre, ar trebui amânat, 

analizat în şedinţa Comisiei Locale de Ordine Publică, după care va fi reintrodus pe ordinea de zi 

a unei noi şedinţe de Consiliu.     

 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună este de acord că Poliţia Locală trebuie să se 

vadă în stradă, nu în birouri.  

 

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu întreabă pe domnul Secretar 

dacă prin răspunsul dat anterior face referire la desfiinţarea Serviciului Ordine Publică, postul de 

şef serviciu sau şi la directorul executiv. 

 

Domnul Secretar Ioan Apostu răspunde că face referire la întreaga organigramă.  

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă asigură pe domnul consilier Cosmin Andrei 

că nu este vorba de absolut nimic personal, ba chiar din contră, în momentul în care am văzut 

ceva, am spus-o. A spus şi atunci că domnul şef serviciu, domnul Pomârleanu stă mai mult pe la 

Stânceşti decât prin Botoşani, foloseşte maşina de serviciu mai mult în interes propriu, fără şofer, 

fără echipaje, fără celelalte.  

Astăzi am aprobat achiziţionarea a încă două maşini pentru Poliţia Locală, şi probabil că 

domnul Pomârleanu va mai pune la dispoziţie încă o maşină în viitorul foarte apropiat pentru ca 

Poliţia Locală să-şi desfăşoare cât mai bine activitatea. Nu mă interesează absolut deloc personal, 

eu l-am susşinut personal pe domnul Pomârleanu când a venit în cadrul poliţiei locale, şi 

recunosc acest lucru. Din păcate, mi-a înşelat încrederea şi a înşelat încrederea tuturor celor care 

au fost în cauză, şi a botoşănenilor în general. Nu se vede o îmbunătăţire a acestei activităţi. De 

asta îşi susţine amendamentele. Solicită domnului secretar votarea acestui proiect de hotărâre cu 

amendamentele propuse, rămânând ca mai apoi să intre în dezbaterea Comisiei de Ordine 

Publică, dacă este avizat de comisia publică, să fie trimis către ANFPE, aşa cum este legislaţia, 

iar, mai apoi, el să reintre în discuţia Consiliului Local cu aprobarea organigramei finale.  
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Domnul Secretar Ioan Apostu – întreabă dacă se doreşte o aprobare la nivel de proiect, 

care să urmeze procedurile de avizare, deci nu  o hotărâre care intră în vigoare. Aşadar, se aprobă 

ca proiect şi se amendează că proiectul astfel aprobat va urma procedurile de avizare legale.  

  

Fiind supus la vot proiectul în forma iniţială, acesta este respins cu 7 voturi pentru, 12 

voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu, Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 

consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Marius Cristescu, 

Corneliu Daniel Furtună, Florin Ioan Ghiorghiţă, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi 

EuGen Cristian Ţurcanu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Stelian Pleşca şi Mihai Tincu). 

  

Domnul Secretar Ioan Apostu propune ca formulare la art. 1 „se aprobă proiectul 

organigramei”, art. 2 „se aprobă proiectul Statului de funcţii”, art. 3 „Proiectele aprobate 

conform art. 1 şi 2 vor urma procedurile legale de avizare, după care vor fi supuse aprobării 

Consiliului Local”. Renunţăm deocamdată la art. 3, deoarece nu poate un proiect să abroge o 

hotărâre în vigoare. Deci cu modificarea art. 3 şi aprobare sub formă de proiect.  

 

Fiind supus spre aprobare proiectul în forma propusă, acesta este aprobat cu 12 voturi 

pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Mihaela Huncă, Tereza Nica, Aura Simion şi 

domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi 

Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 1 abţinere (domnul consilier Paul Onişa). 

 

Domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu solicită o învoire pentru dumnealui şi pentru 

domnul consilier Radu Lebădă, deoarece trebuie să plece la Bucureşti.  

Fiind supuse la vot cererile de învoire, acestea sunt aprobate cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre aprobarea tarifelor şi preţurilor 

locale ale energiei termice livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani – 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind 

supus la vot, este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Paul Onişa). 

 

 Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Marcel Mănăstireanu – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5. 

  

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei întreabă dacă nu ar fi mai bine dacă s-ar amâna 

acest proiect de hotărâre, deoarece intiţiatorul acestuia, domnul consilier Gheorghe Iavoreciuc, 

lipseşte. 
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Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – se adresează domnului consilier Andrei, 

spunând că dacă nu îl cunoaşte pe domnul Marcel Mănăstireanu, dumnealui îl cunoaşte foarte 

bine, şi susţine întru totul propunerea domnului Iavorenciuc, chiar dacă nu a putut fi prezent azi 

aici, domnul Marcel Mănăstireanu merită cu prisosinţă să fie făcut cetăţean de onoare al 

municipiului.  

  

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – expunerea de motive spune totul despre 

Marcel Mănăstireanu şi toţi cei prezenţi ştiu prea bine activitatea acestuia. Propunerea este foarte 

bine venită, este un cetăţean care chiar face onoare acestui municipiu şi suntem întru totul de 

acord ca el să primească titlul de cetăţean de onoare al municipiului. Totodată, nu domnul 

Iavorenciuc semnează covocările pentru şedinţa ordinară, ci domnul Primar, care nu este nici el 

prezent astăzi în sală, având o şedinţă la Bucureşti.  

 

Fiind supus la vot, proiectul este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi 

(19). 

 

 Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Clubul Sportiv Botoşani în vederea 

organizării „Campionatului Naţional de Haltere - categoria cadeţi” – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5. 

  

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – s-a mai pus în discuţie aceste proiect de 

hotărăre, se insistă foarte mult pe crearea unui precedent, în care un club de stat primeşte bani de 

la municipiul Botoşani, dar domnul Primar insistă în acest demers, felicitări pentru iniţiativă, dar 

va vota împotriva acestui proiet de hotărâre. 

  

Fiind supus la vot, proiectul este aprobat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii 

consilieri Cătălin Virgil Alexa şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 3 abţineri (domnii consilieri Marius 

Buliga, Marius Cristescu şi Corneliu Daniel Furtună). 

 

 Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Fundaţia Nicoară Botosani, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a Proiectului „În aceeaşi limbă” – este avizat favorabil de către 

comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 

18 voturi pentru şi un vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

  

 Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 43 din 25 februarie 2010 privind 

delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu 
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prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (19).  

 

 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei 

tarifare şi modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare prin concesionare – judeţul Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19).  

 

 Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoşani –  este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus 

la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19).  

 

 Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  

“P.U.D. – str. Peco nr. 48” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E”– este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la 

vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 

 Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – Aleea Petalelor nr. 3” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P”–  

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5 şi, fiind supus la vot, este aprobat 

cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 

 Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

“P.U.D. – str. Dimitrie Rallet nr. 14” în vederea realizării obiectivului “extindere şi 

mansardare locuinţă; împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 

şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

  

 Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Victoriei nr. 2, bl. H3, sc. A, et. P, ap. 2” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10.00 mp în vederea realizării obiectivului 

“amenajare acces din exterior în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în cabinet 

stomatologic”– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

  

 Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Aprodu Purice nr. 6” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a 
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terenului în suprafaţă de 270,50 mp în vederea realizării obiectivului “amenajare şi 

transformare staţie preepurare în spaţiu de producţie,  mansardare cu destinaţia de birouri, 

construire două hale – spaţii de producţie  a ambalajelor de hârtie şi carton” – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, şi 

fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 

 Punctul 18 de pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Împărat Traian nr. 60, sc. C,  parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 17,50 mp în vederea realizării obiectivului 

“extindere apartament la faţada posterioară cu destinaţia de locuinţă” – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 

 Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Independenţei nr. 1, sc. E, ap. 2” şi aprobarea concesionării prin încredinţare 

directă a terenului în suprafaţă de 49,00 mp în vederea realizării obiectivului “extindere şi 

modernizare cabinet stomatologic” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 

5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (19). 

 

 Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. - str. Armoniei nr. 13, sc. A, parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin încredinţare 

directă a terenului în suprafaţă de 23,25 mp în vederea realizării obiectivului “extindere 

apartament cu destinaţia locuinţă” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 

5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (19). 

 

 Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Bucovina  nr. 4, sc. A, parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin încredinţare 

directă a terenului în suprafaţă de 17,65 mp în vederea realizării obiectivului “extindere 

apartament în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comercial şi birouri la 

faţada principală a blocului, etapa I - concesionare teren - Intrare în legalitate” – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi fiind supus la vot, este 

aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 

 Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  

“P.U.Z. - EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL „ETERNITATEA” în tarlaua nr 30, PC 263 şi 

PC 265 – NC/CF – 62186, NC/CF – 62187, NC/CF – 62340,  în vederea introducerii terenului 

în intravilan pentru extinderea cimitirului „ETERNITATEA” – domnul arhitect Sandu a propus 

amânarea lui, întrucât nu s-a terminat consultarea cu publicul. 
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 Fiind supusă la vot amânarea, aceasta este aprobată cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

 Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte 

de concesiune – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

  

 Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele 

ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani – este avizat favorabil de către 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este 

aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 

 Punctul 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract 

de închiriere pentru spaţiul din incinta punctului termic Octav Băncilă 1 – este avizat favorabil 

de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii şi, fiind supus la vot, este 

aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

 Punctul 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (19). 

  

 Punctul 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării 

prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului din str. Armeană 

nr. 3,4 Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii şi, fiind supus la vot, este aprobat cu este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu). 

 Punctul 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei 

datorate bugetului local în baza contractului de concesiune nr. 4524/2014, titular Popa Valentin 

–  este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5. 

 Domnul consilier Florion Ioan Ghiorghiţă propune reducerea redevenţei pentru spaţiul 

de locuit cu 95%, aşa cum se procedează la 99% din locuinţe. 

 Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu propune reducerea redevenţei la 

80%. 

 Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Ghiorghiţă, aceasta este respinsă cu 13 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtun[ ;i Gheorghe 

Florentin Ursuleanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Aura Simion şi domnii consilieri Călin 

George Bosovici, Ady Petruşcă şi Mihai Tincu). 
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Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – sunt două lucruri diferite, 23,6 cu cotă 

indiviză aferentă apartamentului, şi 23 aferent garajului. Propune ceva diferenţiat, una este 

garajul, alta este apartamentul.  

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu precizează că tocmai 

aceasta esde diferenţa, pentru garaj se pleacă de la preţul stabilit, iar pentru locuinţă, noi, 

consilierii locali, avem posibilitatea de a diminua redevenţa cu până la 95%. Am avut o 

propunere, cum de altfel s-a mai întâmplat în Consiliul Local, pentru locuinţe am redus redevenţa 

cu 95%, a fost respinsă şi urmează să supunem la vot propunearea domnului Ursuleanu, 

diminuare redevenţei cu 80%.  

Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Ursuleanu, aceasta este respinsă cu 9 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 

consilieri Florion Ioan Ghiorghiţă şi Paul Onişa) şi 7 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu 

şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Marius Buliga, Marius Cristescu, Gheorghe Gabriel 

Murariu, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Furtună, de reducere a redevenţei cu 

90%, este respinsă cu 13 voturi pentru şi 6 abţineri (domnii consilieri Marius Buliga, Florin Ioan 

Ghiorghiţă, Paul Onişa, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă solicită colegilor să se uite cît înseamnă 

reducerea redevenţei cu 95%, 80%, 90% şi să vedem că de fapt este o povară pentru cel care a 

transformat nişte birouri, nu a mai mers activitatea comercială, şi a transformat-o într-un spaţiu 

de locuit. Nu vede care ar fi problema să dea acea reducere cu 95%, pentu ca omul să plătească 

minim, aşa cum plătesc toţi locuitorii Botoşaniului pentru spaţiile de locuit.  

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu propune diminuarea 

redevenţei cu 94%. 

Fiind supusă la vot propunerea, aceasta este aprobată cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 Punctul 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei 

comisiei de licitaţie pentru vânzarea construcţiilor – Infrastructura blocurilor N1C-N1D, situată 

în municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 78 – este avizat favorabil de comisia de specialitate 

nr. 5.   

 Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu propune pe domnul consilier Stelian Pleşca.  

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu întreabă dacă se păstrează secretarul 

comisiei. 
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Fiind supus la proiectul de hotărâre, este aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) – lipseşte din sală domnul consilier Stelian Pleşca. 

 

 Punctul 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Botoşani – 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus 

la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19).  

 Punctul 32 de pe ordinea de zi – Prezentare plângere prealabilă – Cosmin Ionuţ Andrei. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu propune două persoane care 

să reprezinte Consiliul Local în acest caz, domnul Secretar şi încă un consilier. 

  

Domnul consilier Ady Petruşcă propune o persoană din Compartimentul Juridic al 

Primăriei.  

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – trebuie să remarcăm faptul că este o 

demnitate deosebită în a părăsi funcţia de viceprimar, am văzut şi nişte motive deosebite, speră 

că nu este făcută de doamna Aura Simion. Propune pe domnul Secretar şi pe domnul Marius 

Cristescu şi are toată încrederea că ne pot reprezenta în instanţă. 

 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – nu va participa la acest vot, iar, în ceea ce 

priveşte afirmaţiile făcute de domnul Ghiorghiţă, ţine să aducă aminte cum au fost adoptate 

aceste proiecte şi care a fost procedura, în care dumnelui a rupt un bulletin de vot, comisia a fost 

schimbată, deci nu sunt justificate afirmaţiile dumneavoastră la adresa colegei dumnealui sau la 

adresa dumnealui. Discuţia este dusă iar în plan personal, vă contraziceţi, plângerea a fost făcută 

strict pe chestiuni de procedură.  

 

Domnul consilier Marius Cristescu se adresează domnului Csomin Andrei, spunând că 

probabil are o memorie scurtă. Războiul cu votul la vedere a fost început de dumneavoastr, cei 

din PSD, când aţi stat toţi aliniaţi cu buletinele de vot în mână. Atât timp cât dumneavoastră 

procedaţi într-un fel şi după veniţi şi reproşaţi celorlalţi că fac la fel, nu este corect.  

 

Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – cu siguranţă noi am respectat întru totul 

procedura legală, aşa cum a fost respectată întru totul procedura legală atunci când domnul 

Cosmin Andrei a fost ales în funcţia de viceprimar, în care şi dumnealui a votat pentru a fi ales în 
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funcţia de viceprimar, haideţi să lăsăm instanţa să hotărască dacă am fost sau nu corecţi. Ţinând 

cont de procedura de vot şi de tot ce aţi mai zis dumneavoastră, consideră că s-a procedat corect, 

dacă aveţi vreun dubiu, îmi puteţi face şi mie o plângere în aceste condiţii, cu siguranţă vă voi 

dovedi că am procedat corect.  

 

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu propune colegilor să nu mai fie 

implicaţi colegi şi consilieri, chiar dacă au studii juridice, pentru că fiecare coleg consilier şi-a 

exprimat un vot la un moment dat, deci implicit va fi părtinitor emoţional la momentul 

reprezentării cauzei. Îl lăsăm pe domnul Secretar, deoarece este neutru prin funcţia pe care o 

deţine şi propune şefa Compartimentului Juridic să reprezinte Primăria şi Consiliul Local, fără a 

mai implica colegi, chiar dacă au studii juridice. 

 

Deoarece domnul consilier Ghiorghiţă îşi retrage propunerea, domnul consilier Cătălin 

Virgil Alexa îi propune ca reprezentanţi pe domnul Secetar şi pe domnul consilier Cristescu.  

 

Fiind supusă la vot propunerea domnului Ursuleanu, aceasta este aprobată cu 10 voturi 

pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Cătălin Virgil 

Alexa, Marius Cristescu şi Corneliu Daniel Furtună) şi 4 abţineri (doamna cosilier Cătălina 

Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Marius Buliga,  Florin Ioan Ghiorghiţă şi Eugen Cristian 

Ţurcanu) – domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei nu votează. 

 

Fiind supusă la vot întâmpinarea ce va fi depusă către Tribunalul Botoşani, aceasta este 

aprobată cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (doamna consilier Aura Simion) – domnul 

consilier Cosmin Ionuţ Andrei nu votează. 

 

 Punctul 2 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între 

terenul proprietatea familiei Dănilă Gheorghe şi Dănilă Teodora situat în incinta Stadionului 

Municipal şi terenurile  proprietate privată a municipiului din str. Cuza Vodă nr. 2 şi Calea 

Naţională nr. 86, zona bl. D2, D3, D4 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi 

nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 3 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre privind asocierea,  între Municipiul 

Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete 

Botoşănene”, cu sediul în Botoşani str. Pietonalul Transilvaniei nr. 3, bl. A8, ap. 8, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a activităţii culturale “POEŢI ROMÂNI LA EMINESCU 

ACASĂ. 125 DE ANI DE POSTERITATE EMINESCIANĂ” – este avizat favorabil de comisiile 

de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5. 

 Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu precizează că a făcut parte din 

comisia de contestare şi a fost un proiect de acest gen respins, nu s-a calificat. Acum, pe lângă 
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suma aprobată de noi, bugetul local a venit cu anexe şi aprobăm alte sume suplimentare? A fost 

făcută o listă, s-a făcut concurs de proiecte, acest proiect a fost unul din cele contestate şi nu a 

trecut, şi nu a trecut nici de contestaţie. Înţelege că s-au plătit în ianuarie Zilele Eminescu, plătim 

la nesfârşit? Sumele sunt foarte mari, cu 12.000 lei vine Primăria, iar ei vin cu 1000 lei 

contribuţie proprie. A rămas suprins că acest proiect a apărut în şedinţa de astăzi, după ce a fost 

respins la concursul de proiecte.  

 Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – se întreabă de ce nu s-a reacţionat la fel la 

proiectul Fundaţiei „Nicoară”. La rectificarea bugetară au fost prinşi bani pentru aceste proiecte, 

dacă nu aţi observat. Dumneavoastră,domnule Ursuleanu, aţi votat împotrivă, aşa că aveţi tot 

dreptul să votaţi împotrivă în continuare.  

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 1 abţinere (domnul cosilier 

Corneliu Daniel Furtună). 

 Punctul 4 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 

329 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea  documentaţiei “P.U.D. – str. Nicolae Iorga  nr 4, 

Str. Nicolae Iorga  nr. 6, Str. Nicolae Iorga  nr. 8 – CAD şi CF 59946,  CAD 1710 şi CF 57433” 

în vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE COMPLEX PENNY MARKET şi aprobarea 

concesionării terenului în suprafaţă de cca 238,00 mp prin încredinţare directă” – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 5. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa întreabă pe domnul arhitect dacă Penny Market 

a rezolvat problema traficului sau are vreo propunere pentru rezolvarea traficului din zona 

respectivă, pentru că este o zonă extraordinare de aglomerată, foarte încâlcită. 

Domnul arhitect răspunde întreăbării domnului consilier. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 5 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipilui Botoşani pentru perioada 

2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa 

II” a terenurilor aferente obiectivelor de investiţie incluse în proiect, nu prezintă discuţii, şi, 

fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 6 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei din 

bugetul local al municipiului Botoşani Asociaţiei pentru Promovarea Culturii în Est – 

CULTUREST pentru desfăşurarea unor acţiuni necesare înfiinţării muzeului Vieţii Cotidiene în 

Comunism – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, 

şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri 



24 

Marius Cristescu şi Corneliu Daniel Furtună) şi 2 abţineri (domnii consilieri Gheorghe Gabriel 

Muraiu şi Stelian Pleşca). 

 La punctul Diverse, domnul consilier Marius Cristescu solicită angajaţilor Zonei 

Metropolitane prezentarea în şedinţa următoare prezentarea unui raport de activitate. 

 Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa solicită întocmirea strategiei de dezvoltare 

pentru Zona Metropolitană de către angajaţii acesteia. 

 Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – declară lucrările şedinţei ordinare 

închise.  

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,             SECRETAR, 

  Cătălina Camelia Lupaşcu                         Ioan Apostu 
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Alina Ecaterina Manolache 


