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MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 30 august 2014

Prin dispoziţia nr. 1352 din 25 august 2014, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 30 august 2014, orele 1100, în sala de şedinţe a
Primăriei.
Dispoziţia nr. 1352 din 25 august 2014 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ în cotidianul
„Monitorul de Botoşani”, pe site-ul oficial, precum şi la avizierul Primăriei.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât li prin contactarea telefonică a
consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani.
Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 17 iunie şi 26
iunie 2014.
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Marius
Cristescu, prin demisie.
Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Brumă
Mihai – Cristinel.
Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei de specialitate a Consiliului
Local nr. 5 - comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.
Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Botosani cu comunele Adăşeni,
Blândeşti, Coşula, Cristineşti, Dimăcheni, Gorbăneşti, Lozna, Nicşeni, Prăjeni, Roma,
Suharău, Vf. Câmpului şi Vorniceni în vederea aderării acestora la Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”.
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7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului
Local al municipiului Botosani în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA
BOTOŞANI” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, precum şi pentru transmiterea
unor bunuri care aparţin proprietăţii municipiului Botosani în administrarea Direcţiei de
Servicii Publice, Sport şi Agrement.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise în
Incubatorul de Afaceri Botoşani.
10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
privat al municipiului.
11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
public al municipiului.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Modern
Calor S.A. Botoşani.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban
Serv S.A. Botoşani.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între terenul proprietatea S.C. Admir
S.R.L. situat în zona A.N.L. Cişmea şi terenul proprietatea privată a municipiului, din str.
Vârnav f.n , str. Bucovina, Bd G.Enescu, C.Naţională - zona Mecanex.
15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în str. 1 Decembrie nr. 14 către
Asociaţia Partida Romilor Pro Europa.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unui spaţiu administrat de
Şcoala Gimnazială “Elena Rareş” Botoşani.
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii: „Reabilitare instalaţie termică la Creşa Municipală din cadrul Serviciului
Public Local de Asistenţă Socială Botoşani”.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
de investiţii:Reabilitare şarpantă şi săli de clasă Şcoala gimnazială nr. 11, Reabilitare
şarpantă şi învelitoare Grădiniţa nr. 21 („Şotron”), Execuţie termosistem şi amenajări
interioare Grădiniţa nr. 23, Reabilitare şi modernizare Grădină Publică Mihai Eminescu
etapa a III-a.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unui spaţiu cu destinaţia sediu de partid
către Partidul Liberal Reformator – Organizaţia Judeţeană Botoşani.
21. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere Şef Serviciu al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Botoşani.
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22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
municipiul Botosani.
23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.D. –– str. Calea Naţională nr.
54, sc C, parter, ap. 3“ 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 spaţiu birouri”.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului burselor de studiu, de ajutor social
şi de performanţă acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani,
prin majorarea cu 50% în anul şcolar 2014-2015 din bugetul local al municipiului
Botoşani.
25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului pentru anul 2014.
26. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru
lunile septembrie – octombrie 2014.
27. Diverse.
Nota anexă cuprinde următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania
Naţională de Investiţii S.A. a imobilului „Sală de Sport – Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
Botoşani
La lucrările şedinţei participă un număr de 19 consilieri în funcţie, lipsind doamnele
consilier Tereza Nica şi Aura Simion şi domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă, care au depus
cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.
Şedinţa este legal constituită.
Fiind supus la vot proiectul ordinii de zi şi cel al notei anexă, este aprobat cu unanimitate
de voturi a consilierilor prezenţi (19).
Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – preşedintele şedinţei – precizează că în sală se
afă un grup de cetăţeni din cartierul Luizoiaia şi propune ca înainte de adresarea interpelărilor, să
se dea cuvântul reprezentantului acestora.
Reprezentantul cetăţenilor din cartierul Luizoaia, domnul Babiuc Vasile – locuiesc de
strada Nicolae Pisoski, numărul 12. Suntem un grup de cetăţeni care am venit la această şedinţă
să susţinem revenirea la petiţia din ianuarie 2014, când a fost cerut referendum de trnsfer la
comuna Răchiţi, deoarece nu există nicio promisiune certă pentru utilităţile din zonă, plătim
impozite, dar nu avem nimic. Până acum au existat doar promisiuni deşarte. Solicită să fie pus pe
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listă curentul electric, dacă se poate, prin vot în şedinţa de astăzi. Ulterior, solicită să fie avute ăn
vedere şi celelalte utilităţi.
Există probleme la infrastructură, pe strada Nicolae Pisoschi sunt 8 metri trasversal,
propune să fie făcut câte un trotuar pe fiecare parte cu lăţime de 1 m, iar 6 metri să fie ocupaţi de
şosea.
Consideră că a fost făcut un abuz din partea domnului arhitect şef Sandu, când au fost
forţaţi să ia autorizaţii pentru desprinderi, acum trebuie să strice o parte din gard, mai mult de 1
metru. Solicită să fie luate măsuri, pot fi făcute drumuri cu sens unic, în acea zonă este suficient
de lt, nu există nicio localitate mai încolo, şi este inel, se poate face legătură cu o altă stradă. În
cazul în care vin pompierii, maşinile au loc să treacă una pe lângă cealaltă. Se pot găsi soluţii,
însă am fost neglijaţi total.
Nu vor să se ajungă la referendum, sunt conştienţi că nu se va ajunge până la acel punct,
dar, până la troiţă, pământul a fost al comunei Răchiţi. Consideră că pământul a fost luat abuziv,
a fost făcută o înţelegere între doi primari. Dacă este cazul, vor ajunge până la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului în instanţă.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – am primit spre soluţionare de la
domnul Primar petiţia dumneavoastră, am avut o primă discuţie cu domnul director Hergheligiu,
cu domnul arhitect şef, şi urmează ca luni să fie aşezat pe masă modul în care vom acţiona pentru
dezvoltarea zonei Luizoaia. Intenţionează ca cel târziu săptămâna viitoare să fie făcută o întâlnire
cu cetăţenii din zona Luizoaia pentru a se pune de acord asupra dezvoltării zonei. Referitor la
iluminatul public, consilierii locali au deschis o linie de finanţare pe un studiu care se va realiza
pentru dezvoltarea iluminatului public în zonă.
În acelaşi timp, a existat o problemă de legislaţie până anul trecut: extinderea iluminatului
public, până anul trecut, putea fi făcută doar de către E’ON; legislaţia s-a modificat, spunând că
acolo unde E’ON nu consideră zona una profitabilă pentru dezvoltare, primăria poate cofinanţa
dezvoltarea e zona respectivă, lucru firesc de altfel, nu putem lăsa doar la mâna E’ON-ului
extinderea unei reţele de electricitate.
Totuşi, aceasta înseamnă timp, dar aceste lucruri vor fi discutate împreună, veţi fi sunaţi
şi ne vom întâlni cu domnul director Hergheligiu de la Dezvoltare Locală, cu domnul arhitect şef
şi cu domnul director de la Cadastru, astfel încât să stabilim împreună felul în care trebuie să
acţionăm într-o perioadă imediat următoare. Este adevărat că aceste lucruri nu se pot întâmpla
peste noapte şi că necesită timp, dar important este să facem primii paşi.
În bugetul nostru, am prins o sumă încă de la prima petiţie a dumneavoastră pentru un
studiu de soluţii pentru zona Luizoaia. Aşadar, votul pentru dumneavoastră a fost dat într-o altă
şedinţă a Consiliului Local. Am stabilit astăzi în şedinţa de Consiliu Local şi vom avea o
întâlnire cu dumneavoastră, astfel încât să nu mai fiţi puşi pe drumuri, iar în întâlnirea respectivă
vom stabili de comun acord, împreună cu domnii directori din primărie, modul în care vom
acţiona în perioada următoare.
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Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc solicită doamnei viceprimar să fie urgentate
demersurile, împreună cu coordonatorii: directorul de Dezvoltare Locală, domnul arhitect,
directorul de la Cadastru, roagă să răspundă solicitărilor doamnei viceprimar, astfel încât să
urgenteze aceste lucrări, şi să ffie oferit cetăţenilor un calendar, pentru a şti în cât timp vor fi
rezolvate problemele, ca să nu fie purtaţi pe drumuri. De asemenea, solicită să fie informat de
stadiul lucrărilor efectuate în acel cartier.
Domnul Haivas Marius, domiciliat în strada Împărat Traian nr. 107, reprezentant al
cetăţenilor de pe strada Împărat traian precizează că a depus de două luni la doamna
Administrator public o listă cu semnăturile cetăţenilor de pe strada Împărat Traian, deoarece nu
au gaz. În anul 2004 au fost trase conducte de gaz pe strada respectivă, dar mai sus. Suntem peste
20 de familie care solicită să fie lungită conducta de gaz.
Reprezentantul cetăţenilor din strda Împărat Traian continuă cu problema masinilor de
mare tonaj care trec pe stradă cu o viteza mai mare de 40 km la oră, de când au fost ridiccate
semnele, circulă cum doresc şi crapă casele.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită cetăţeanului să facă o cerere
în scris către Consiliul Local pentru a prezenta ambele probleme. Fiind întrebat ce se întâmplă cu
cererea de la doamna Zăiceanu, răspunde că acelea sunt cereri către primărie, iar cealaltă cerere
va fi adresată Consiliului Local.
Fiind şedinţă ordinară, domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca dă cuvântul
domnilor consilieri pentru adresare de interpelări, întrebări şi discuţii de la punctul 1 de pe
ordinea de zi a şedinţei.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – deoarece a fost singurul consilier local
care a votat împotriva realizării nocturnei, trebuie să recunoască faptul că a greşit şi felicită
echipa condusă de domnul viceprimar Eugen Ţurcanu pentru că a inaugurat nocturna chiar
înainte de termen.
Problema de pe strada Primăverii a devenit din acută cronică. Întreabă dacă nu au fost
acordaţi bani suficienţi măcar pentru finalizarea parţială a acelei artere. S-a aplicat o tehnică de
lucru de decopertare a unui singur sens şi, pentru cel puţin un an, ne vom distruge maşinile mai
tare decât până acum.
Ar fi fost mai corect ca lucrările să fie începute de la un capăt, pe ambele sensuri, de la
strada Sucevei, până eventual pe strada Octav Onicescu, să se termine, şi în anul următor să fie
continuată reparaţia străzii. Vom continua să circulăm aşa încă un an, nu sunt bani, de ce
constructorul nu lucrează? Dacă treci pe acolo cu o maşină mai joasă, rişti să rămâi fără partea
inferioară a maşinii.
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Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – nu înţelege de ce a fost lăsat cetăţeanul din
Luizoaia să vorbească fără a-i fi dat un răspuns, pentru că nu este treaba Primăriei să tragă gaze,
este treaba E’ON-ului, este o reţea în proprietatea E’ON-ului pe care o extinde după cum
consideră de cuviinţă. Nu ştie de ce a fost amânat pentru 30 zile, ca să mai primească un răspuns,
acest lucru trebuia zis din start.
Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu semnalează o problemă la intrarea în
Botoşani dinspre Iaşi, există 11-12 stâlpi îndoiţi sau rupţi în urma unor accidente rutiere. Solicită
domnului Primar, în mod oficial, să dispuneţi generic înlocuirea stâlpilor. La ieşirea spre Iaşi
există doi stâlpi îndoiţi la aproximativ 45 de grade.
La intrarea dinspre Suceava, intersecţie cu strada Primăverii, pe o lucrare făcută acum 2-3
ani de către Transporturi Auto, trotuarul a fost lăsat neterminat şi roagă să se intervină în acest
sens.
Solicită igienizarea rămpilor de gunoi. A înţeles că prin contractul de concesiune către
societatea Urban Serv, aceasta are în contract doar două spălări a containerelor pe an, dar aceasta
nu are legătură directă cu rampa de gunoi. Solicită să se intervină la Urban Serv pentru
achiziţionarea de turbo-jeturi, care costă aproximativ 2000 lei, şi măcar lunar, cu substanţe
dezinfectante, să spele aceste rămpi de gunoi care emană un miros neplăcut datorită substanţelor
care se scurg din resturile menajere aruncate. Dincolo de simţul olfactiv, este vorba de siguranţa
cetăţenilor şi răspândirea bolilor şi a celorlalte lucruri ce derivă de aici.
Roagă să fie pus în faţa Primăriei un panou cu viitorul Teatru Mihai Eminescu sau, mai
mult, pe panourile de marcare a şantierului, să postăm nişte imagini mari cu viitorul teatru,
pentru că cetăţenii întreabă cum va arăta şi este vorba şi de imaginea Primăriei.
Referitor la problemele ridicate de comunitatea bicicliştilor din Botoşani, face o
propunere: în faţa instituţiilor publice, subvenţionate de către Consiliul Local şi a Primăriei, să
fie montate rastele pentru biciclete, în faţă la Taxe şi Impozite, Casa Cărţii, Sala Polivalentă,
Stadion şi unde mai există sedii.
Părinţii cu copii mai mici sunt semnalaţi de poliţişti că nu au voie să circule prin parcuri
şi pe Pietonalul Unirii. Într-adevăr, acest lucru este adevărat, avem HCL nr. 70/2010. Solicită
domnului Primar să se vină cu o amendare a aceste hotărâri, să permitem ca până la vârsta de 1112 ani şi până la o anumită dimensiune a roţilor, 20 inci, să le permitem copiilor să folosească
bicicletele prin aceste parcuri, pentru că nu avem unde merge cu ei.
Domnul consilier Ady Petruşcă are de semnalat două probleme. Profită de vremea
frumoasă de afară şi roagă pe cei care au avut îndoieli asupra realizării lucrării drumului de la
Botoşani la Suceava să meargă să vizioneze această lucrare. Într-o singură locaţie am mai văzut
acest lucru, la Sighişoara, deci se poate.
Se referă la comportamentul angajaţilor de la Serviciul Public local de Evidenţă a
Populaţiei. A primit mai multe informaţii cum că cei de acolo nu sunt foarte amabili pe cât ar
trebui să fie, spun asta pentru că au fost persoane mai în vârstă decât cei care lucrează acolo şi
6

Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 30 august 2014

comportamentul la adresare nu i s-a părut adecvat. Chiar dacă sunt angajaţi ai unei instituţii
subordonate Consiliului Local şi salariile, probabil, nu sunt extraordinar de bune, consideră că nu
acesta ar fi trebuit să fie comportamentul. Roagă să fie respectaţi, trebuie să şi zâmbim, zâmbim
semenilor noştri, nu facem un gest care ne costă ceva. Oriunde am merge în lumea asta, atunci
când intri într-un magazin sau o insitiţie publică, găsim un zâmbet amabil, larg şi îndatoritor
pentru cei care stau în faţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită domnului director
Hergeligiu petiţia făcută de către domnul Haivas, cu răspunsul aferent corespunzător, dat în
termenul legal.
Domnul consilier Paul Onişa face o scurtă sesizare, în zona parcului din spatele Nord
Proiect, Avrămescu, de circa 4 zile nu mai există iluminat public în zonă, au venit cetăţenii
semnalând acest fapt, iar de aseară nu mai avem iluminat public nici în Centrul Istoric, fiind un
prilej foarte bun pentru cei ce vor să vandalizeze zona respectivă, cu două zile înainte, o femeie a
fost agresată în spatele clădirii Nord Proiect. Dacă se poate, să fie luate măsuri urgente pentru a
se pune la punct iluminatul public în acea zonă.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc se referă la proiectul de buget şi la risipa
făcută în Primărie, Aparatul de specialitate ar trebui să fie foarte atent la solicitările pe care le
primesc de la cei care vor bani din bugetul local. O maşină de cartofi şi o maşină de
feliat legume pentru care s-a primit solicitare costă cât un autoturism. Sunt trimişi 75.000 lei, iar
banii care au fost economisiţi nu mai vin înapoi, sau nu mai sunt controlaţi.
Sunt daţi mulţi bani la şcoli, nu vrem ca şcoala să fie pătată printr-o „şmecherie de om
mărunt”.
Astăzi este sâmbătă, toţi şefii din Primărie trebuiau să fie prezenţi la şedinţă, consideră că
a fost obligaţia domnului Primar să îi cheme. Ei sunt în concediu, în weekend, şi noi vorbim la
pereţi. Nu este corect ca doar pe noi să ne intereseze, iar ei să se ocupe de cu totul altceva.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa muţumeşte domnului Petruşcă pentru faptul că a
pus în vedere că s-au terminat lucrările la drumul Botoşani-Suceava, dincolo de faptul că a fost
bugetată din 2011, de pe vremea Guvernului Boc, era normal să se finalizeze într-un termen atât
de scurt, în 2014, pentru că este singura lucrare finanţată în România pentru acest an.
Domnul consilier Ady Petruşcă a vrut să precizeze faptul că este o lucrare care se vede,
nu ca cele de prin păduri. Iese în evidenţă.
Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu aminteşte domnului Petruşcă faptul că
lucrările de siguranţă rutieră nu au fost finalizate, şi îndemnaţi pe cetăţeni să meargă pe o şosea
ce nu este în siguranţă.
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Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca precizează că este întrebat de
locuitorii cartierului ANL Cişmea dacă în acest an grădiniţa de acolo îşi va extinde programul,
pentru a şti ce vor face cu copiii. Solicită răspunsul pe loc.
Doamna consilier Mihaela Huncă răspunde că s-a studiat în cadrul consiliului de
administraţie această situaţie şi există posibilitatea de a face clasă pregătitoare, cu condiţia să fie
suficienţi copii. Dacă nu există minim 15 copii, conform reglementărilor, nu se poate realiza, dar
sperăm să fie suficienţi copii.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc a notat toate sugestiile, şi va începe în ordine
inversă cu câteva răspunsuri care consideră că sunt necesare fi date acum, la celelalte se va
răspunde în scris.
La interpelarea domnului Iavorenciuc, m-am uitat peste buget să mai verific o dată, mă
gândeam că au fost înlocuite fişele din documentaţie. Maşinile de feliat legume, necesare la
Cantina de ajutor social, figurează cu 12000 lei, sunt maşini automate care feliază sute de
kilograme de legume zilnic pentru cantina socială. Este într-adevăr trecută o autoutilitară, cu care
se transportă pachetele la peste 160 de bătrâni care beneficiază de mese de la Cantina de ajutor
social.
Altă problemă în atenţia noastră care necesită un răspuns, domnul Furtună a întrebat de
stadiul lucrărilor pe strada Primăverii, într-adevăr acolo există nişte probleme în relaţia cu
constructorul. Dirigintele de şantier, proiectantul, constructorul, s-au întâlnit de nenumeroase ori
în ultimile zile.
Rugămintea mea a fost să găsească o soluţie, noi nu putem interveni, pentru că este
predat şantierul, dar nu aş vrea să ajungem în perioada următoare, dacă lucrurile nu se mişcă, la o
soluţie extremă, inclusiv la rezilierea acelui contract.
Dacă în următoarea săptămână nu vom vedea că lucrurile se mişcă şi se caută tot felul de
motive, vom cere juriştilor să fundamenteze prin care să putem debloca această situaţie, pentru
că nu putem sta cu un cartier blocat, în funcţie de cum doreşte constructorul să se organizeze
lucrarea şi şantierul.
Restul răspunsurilor vor fi date în scris în perioada următoare.
Doamna viceprimar Cătălina Camelia Lupaşcu se adresează domnului Primar,
spunând că ieri s-a întâlnit cu câţiva cetăţeni pe Pietonalul Unirii şi au atras atenţia din nou
asupra curăţeniei din Parcul Mihai Eminescu. Din păcate, Parcul Mihai Eminescu nu mai este o
zonă de agrement, avnd în vedere că aleile sunt foarte murdare.
Consideră că ar trebui luate măsuri urgente, fiind vorba despre ciorile care populează
parcul respectiv.
Ar trebui gândită o soluţie de spălare a aleilor, măcar pentru anul viitor, fiindcă în
sezonul foarte cald este destul de dificil să îţi petreci timpul liber în parc.
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Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc precizează că a avut o discuţie cu domnul
director Drelciuc de la Urban Serv şi rugămintea dumnealui a fost ca în perioada imediat
următoare să îşi prindă în bugetul de achiziţii două maşini automate care pot funcţiona atât pe
spaţii înguste, cum ar fi Pietonalul Unirii, Parcul Mihai Eminescu, cu care să asigure spălarea,
dacă nu zilnică, măcar la un interval de câteva zile, a acestor zone, doar că va fi necesar să
suplimentăm şi noi bugetul pentru acest gen de lucrări. Urban Serv execută orice tipuri de lucrări
comandăm în funcţie de bugetul existent. Va trebui să tăiem din altă parte acei bani şi să spălăm
de câte ori vrem, dar să nu uităm că totul costă.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa informează pe domnul Primar că Urban Serv
deţine asemenea maşini, într-adevăr, trebuie bugetate serviciile.
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 privind
încetarea mandatului de consilier local al domnului Marius Cristescu, prin demisie – este avizat
favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de
consilier local al domnului Brumă Mihai-Cristinel – este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5 şi de către comisia de validare.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – având în vedere că este vot la persoană,
solicită vot secret.
Fiind supusă la vot propunerea de exprimare prin vot secret, aceasta este aprobată cu 12
voturi pentru şi 8 voturi împotrivă (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin
Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Paul Onişa, Ady Petruşcă, Mihai Tincu, Gheorghe
Florentin Ursuleanu).
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită comisiei tehnice să
pregătească logistica şi începe o pauză de 10 minute.
După terminarea pauzei ia cuvântul domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu –
ceea ce se pregăteşte astăzi, un nou circ privind invalidarea mandatului, asta prevăd, după
părerea celor avizaţi şi a mea, este o chestiune penală. Atrage atenţia că, de această dată, partidul
se va îndrepta în justiţie pentru a atinge dreptatea, în acest fel, să fie obligat Consiliul Local, care
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are o majoritate vremelnică împotriva noastră, să respecte legea. Ce faceţi dumneavoastră şi ce
vreţi să faceţi azi este împotriva voinţei alegătorilor din municipiul Botoşani.
De asemenea, atrage atenţia că acest Consiliu este legal în formaţiune de 23 de persoane.
În acest moment, în care am validat demisia domnului Cristescu, acest consiliu are 22 de
membri, deci nu poate funcţiona legal astfel, legea spune că municipiul Botoşani trebuie să aibă
23 de membri în Consiliul Local. Mai mult, ce faceţi dumneavoastră astăzi este o discriminare
vădită, pentru că situaţii similare existe în Partidul Liberal, în Partidul Democrat Liberal, au fost
constatate prin vot direct şi s-a făcut validarea candidaţilor propuşi de către partid prin vot direct,
deci ce faceţi dumneavoastră este discriminare. Roagă să se revină la legalitate.
Domnul consilier Mihai Tincu prezintă modalitatea de vot secret. Fiecare primeşte câte
un buletin de vot cu trei căsuţe, „pentru”, „împotrivă” şi „abţinere” încetarea mandatului de
consilier a domnului Marius Cristescu prin pierderea calităţii de membru de partid pe a cărui listă
a fost ales.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca menţionează că procedura de vot a
fost deschisă.
Domnul consilier Ady Petruşcă asigură pe domnul Brumă Mihai Cristinel asigură că va
vota pentru validarea acestuia ca şi consilier local.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei solicită un punct de vedere domnului secretar
pnetur că nu vrea să fie pus în situaţia să dea cu subsemnatul la procuratură, în cazul în care se
ajunge la o plângere penală. Doreşte să participe la acest vot, dar varianta aleasă de colegi pentru
vot secret pune în situaţia de a fi în tandem cu colegii care nu respectă legea. Întrebă cum să
procedeze.
Domnul Secretar Ioan Apostu răspunde să procedeze după conştiinţă. Poate spune doar
că invalidarea unui mandat se poate face doar în două cazuri: atunci când au fost încălcate
condiţiile de eligibilitate cerute de lege sau când alegerea s-a făcut prin fraudă electorală. În
cazul de faţă, comisia de validare a constatat că sunt întrunite toate cerinţele legii pentru ca
mandatul domnului Brumă să fie validat, iar ceea ce se vehiculează aici, un vot împotriva acestei
validări ar conduce spre un mandat imperativ. Mandatul este reprezentativ, nu imperativ, ceea ce
contravine Constituţiei.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc declară că va vota pentru, ca să nu cadă n vreo
capcană a domnului Onişa Paul, că dumnealui va arăta votul ca să fie invalidat, şi să consideraţi
că eu nu am votat corect. Voi vota pentru, în ciuda faptului că domnul mă jigneşte, spunând că
voi vota invers, cum consideră dumnealui. Voi vota secret şi voi vota pentru. Consider că şi
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colegii mei sunt în acelaşi asentiment. Poate PSD-ul va vota altfel şi nu va ieşi. Ne puneţi la grea
încercare capacitatea şi seriozitatea noastră.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – desigur, toţi vom vota pentru, dar transmite
domnului Ursuleanu că nu suntem nici 23, nici 22, ci fix 19. Întreabă dacă se poate funcţiona cu
19 persoane.
Domnul consilier Mihai Tincu – aşa cum se prezintă lucrurile, există posibilitatea ca
după acest vot să nu fie validat domnul Brumă şi să rămânem 22 de consilieri practic. Întreabă pe
domnul secretar dacă se pot ţine discuţii şi lua decizii în 22 de consilieri.
Domnul Secretar Ioan Apostu precizează că se poate lucra începând cu 15 consilieri.
Domnul consilier Mihai Tincu consideră că nu se poate lucra cu un obiect care nu este
echilibrat, în acest caz, cu 22 de consilieri în loc de 23, întrebă din punct de vedere juridic.
Domnul Secretar Ioan Apostu răspunde că lucrările şedinţei pot fi desfăşurate cu minim
12 consilieri, pentru hotărârile care nu au caracter patrimonial, şi cu minim 15 pentru celelalte.
Domnul consilier Mihai Tincu – noi nu am fost aleşi aici pe vot secret, eu am fost ales
la vedere, pe o listă, m-a votat lumea, nu cred că trebuie să ajungem în Consiliul Local, să
hotărâm noi care consilier va veni, şi să nu vadă toată lumea cve am votat eu în Consiliul Local,
şi de aceea am eu nevoie de vot secret. Aţi propus votul secret, şi l-aţi obţinut, deoarece mai aveţi
încă majoritatea.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei reproşează colegilor că, deşi afirmă cu toţii că
votează pentru, se ascund în spatele unei bucăţi de pânză şi au propus votul secret. Nu mai fiţi
demagogi şi spuneţi că votaţi pentru, dar sunteţi de acord cu votul secret. În acelaşi timp, cere
scuze domnului Brumă din partea Consiliului Local pentru situaţia creată, dar grupul de
consilieri PSD este nevoit să răspundă în solidar cu colegii care au majoritatea şi acest lucru duce
la situaţia de fapt.
Doamna consilier Lidia Bucşinescu reaminteşte colegilor Ursuleanu şi Tincu, şi
celorlalţi care au gândit-o şi nu au exprimat-o cu voce tare, că în 2012 Consiliul Local a
funcţionat foarte bine câteva luni după demisia doamnei Zarug, pentru că, probabil, cineva nu
avea timp să introducă un proiect de hotărâre pentru validarea mea ca şi consilier local.
Domnul consilier Paul Onişa vrea să liniştească pe prietenul şi colegul dumnealui din
Consiliul Local, domnul Iavorenciuc, că nu se va întâmpla astfel, chiar dacă dumnealui vrea să
preia o atitudine de Nostradamus în această şedinţă ca să previzioneze votul meu. Atunci când
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am facut-o, am făcut-o pentru că exista un precedent, chiar Marius Cristescu a avut această
atitudine cu votul la vedere, am vrut doar să arăt că se mai poate întâmpla odată acest lucru, doar
ca să subliniem o anumită atitudine în Consiliul Local. Precizează domnului Iavorenciuc că nu
va vota la vedere, va vota secret.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu se adresează colegilor din cercul PSD,
Consiliul Local nu este un obiect, deşi aceştia consideră acest lucru: un obiect, la care, dacă ai
introdus cheia, ar trebui să funcţioneze după modul în care l-ai programat, eventual electronic.
Într-un Consiliu Local există oameni care decid şi care şi care vin aici cu problemele
cetăţenilor municipiului Botoşani. Aşadar, astăzi vom decide, ca nişte oameni responsabili, şi,
vom vota, eu personal, voi vota pentru.
Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu întrebă pe doamna Bucşinescu şi pe
domnii Murariu şi Luca dacă validarea dumnealor, în calitate de consilieri, a fost secretă.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca precizează că va răspunde în scris.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu menţionează că domnul Dragnea dă
drumul la transferuri, probabil de aici domnul Tincu apreciază că vom mai avea o majoritate.
Este urât ceea ce fac domnii Dragnea şi Ponta, este urât modul în care dumneavoastră gândiţi.
Prin ceea ce aţi spus dumneavoastră astăzi nu faceţi altceva decât să scoateţi la lumină ceea ce
faceţi de câteva luni bune, poate de un an şi ceva, în sensul în care vă pregătiţi să vă daţi mâna
peste tot ceea ce înseamnă Botoşani. Sper din tot sufletul, şi cred în verticalitatea colegilor mei,
că nu veţi avea această şansă, fiindcă atunci, cu siguranţă, va fi greu, rău, apăsător, şi comuniştii
vor fi în frunte.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca subscrie la cele spuse de doamna
consilier Lupaşcu, vorbind în cunoştinţă de cauză.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – dacă tot am înţeles că se deschide perioada de
transferuri, pe mine chiar mă bate gândul să mă înscriu la PSD, dar mă întreb ce se întâmplă în
cazul în care se închide perioada de transferuri şi dumnealor decid să mă dea afară. Întreabă cine
urmează de pe lista PSD-ului, USL-ului sau a Mişcării pentru Botoşani.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei se adresează doamnei Lupaşcu, care vorbeşte
de verticalitate, dar dumneavoastră aţi obţinut acest mandat şi sunteţi prezentă aici pentru că aţi
venit cu un mesaj adresat electoratului din partea unei formaţiuni USL şi aţi trădar acest
electorat. Acum faceţi alianţă şi aţi bătut palma cu un electorat pe care l-aţi criticat. În concluzie,
nu este corect să vorbiţi de verticalitate şi să aduceţi în discuţie o lege pe care PDL a aplicat-o în
2006.
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Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită încetarea discuţiei pur
politice, după care se trece la vot.
Doamna consilier Mihaela Huncă – cred că este corect să validăm la vedere, deoarece
până acum, din 2012, toate validările s-au făcut la vedere. Solicită să fie avut acest lucru în
vedere.
Domnul consilier Mihai Tincu – am în mână patru buletine de vot evidente, de a-i
trimite pe oameni să voteze într-un anumit fel, sunt 2 „pentru” şi 2 „împotrivă”, probabil mai
sunt nişte lucruri acolo, dacă le vom analiza mai în detaliu. Acest lucru duce, cel puţin din partea
comisiei de validare, la a nu valida votul de astăzi, şi aşa ne abătusem de la lege, trecusem la
votul secret.
Propune să fie serioşi, să aibă responsabilitatea votului cetăţenilor care ne-au trimis aici,
şi să se voteze la vedere dacă se va continua sau nu activitatea Consiliului Local, dacă îl blocăm
sau nu îl blocăm.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită punctul de vedere al
domnului secretar în această privinţă.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc solicită comisiei de validare să nu delibereze,
să nu se explice şi să fie validate lucrurile. Solicită să se delibereze separat şi să fie comunicată
decizia. În al doilea rând, a fost validat votul secret, deci se meerge pe vot secret.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa susţine părerea domnului Iavorenciuc. Sigur, a
fost validat, pentru că toată lumea a votat „pentru”. S-a propus deja o procedură de vot şi a fost
votată, nu are rost să propunem o altă procedură de vot. În orice proces de votare, exită şi voturi
nule. Pot fi anulate voturile şi numărate restul de voturi.
Domnul consilier Mihai Tincu – aceasta este decizia comisiei de validare. S-au găsit
voturi însemnate, voturi fraudate, şi, ca urmare a acestui fapt, comisia nu validează votul de
astăzi.
Domnul Secretar Ioan Apostu – în cazul în care nu decdeţi reluarea votului, continuăm
lucrările şedinţei. Cu privire la modalitatea de vot, Legea 215/2001 spune că validarea sau
invalidarea mandatului se face prin vot deschis, chiar dacă este vot la persoană, este vot deschis.
Mai avem un text în lege în care consiliul poate hotărî asupra modalităţii de vot care se va folosi,
şi modul în care se exercită modalitatea de vot aleasă se stabileşte de Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare.
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Ca un principiu de simetrie, şi având în vedere că toate validările din Consiliu au fost
făcute prin vot deschis, punctul meu de vedere este că s-ar impune votul deschis.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – în concluzie, decizia de vot secret nu este în
concordanţă cu legislaţia. Solicită domnului Secretar un punct de vedere asupra Regulamentului
Consiliului Local, eu poate nu ştiu regulamentul, dar ne poate ajuta domnul Secretar să ne spună
ce scrie în regulament vis-a-vis de validarea mandatului.
Domnul Secretar Ioan Apostu – regulamentul nostru reiterează prevederile legii cu
privire la acest aspect. Atunci când legea trimite la modalitatea concretă, se referă la felul în care
se face votul secret. Se face cu bile, se face cu buletine de vot, dacă se face cu buletine de vot, se
aplică stampile, se foloseşte pixul şi se taie, sau se încercuieşte poziţia care exprimă opţiunea.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – aş dori ca această comisie de validare a
voturilor să îşi asume în scris felul în care au transmis mesajul de astăzi: „avem voturi fraudate”.
Nu există, avem voturi valide, din care voturi nule ..., voturi împotrivă ... şi voturi pentru ... , deci
avem şi voturi nule. Nu există voturi fraudate. Solicită să fie făcut un proces verbal ca să ştim
exact ce decizie aţi luat şi cum aţi luat decizia, şi solicită să fie folosiţi termenii din lege, nu
„voturi fraudate”, nu am uzit de voturi fraudate.
După încheierea procedurii de vot, preşedintele comisiei de validare, domnul consilier
Mihai Tincu declară că în urma numărării voturilor, comisia de validare comunică rezultatul:
- 8 voturi pentru validarea mandatului;
- 9 voturi împotriva validării mandatului;
- 2 abţineri.
- Comisia de validare este compusă din domnii consilieri Tincu Mihai, Furtună Corneliu
Daniel, Pleşca Stelian, Ursuleanu Gheorghe Florentin, Petruşcă Ady.
- 4 buletine de vot au fost anulate, întrucât prezentau semne distinctive să identifice
consilierul care a votat, fiind violat astfel caracterul secret al votului.
S-a încercat fraudarea votului, pe lângă faptul că am abordat din capul locului o metodă
care nu este legală, după cum spune şi domnul secretar. Solicită seriozitate şi vot.
Domnul Secretar Ioan Apostu – din acest proces verbal al comisiei de validare înţeleg
că din 19 voturi exprimate, 4 au fost anulate. În aceste condiţii, se calculează scorul, raportat la
un cvorum de 15. Dumneavoastră urmează să decideţi: vă însuşiţi acest rezultat al votului, sau
reluaţi o procedură de vot.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită dezbaterea supunerii la vot
a însuşirii procesului verbal al comisiei de validare.
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Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc – comisia de validare abuzează şi nu îşi asumă
sarcina de a comunica decizia, iar noi să luăm act de aceasta. Vom da în judecată pe cei patru din
comisie, pentru că se caută tot felul de tertipuri ca să nu comunicaţi rezultatul votului, şi îl
anulaţi din proprie voinţă.
Domnul Brumă Mihai – mă aflu pentru a patra oară în faţa dumneavoastră, şi niciodată
nu aţi ajuns la punctul validării mele. De fiecare dată v-aţi cramponat de faptul că domnul
Cristescu, colegul meu de partid, care a fost exclus cu voia partidului, trebuie să obţină o
hotărâre judecătorească. Aminteşte că, în ciuda faptului că venise în fază incipientă cu un soi de
hotărâre, v-am respectat decizia pe care dumneavoastră aţi luat-o. Poate nu corespund cerinţelor,
vă întreb dacă este vina mea. Unii dintre dumneavoastră mă cunosc, de aceea roagă să nu mai fie
făcute afirmaţii la adresa dumnealui. Solicit să nu mai fiu purtat pe drumuri, este dreptul meu, al
partidului pe care îl reprezint, prin votul cetăţenilor pe care îi reprezint.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – mi se pare clar, avem voturi care nu sunt
valide, ce trebuie excluse de la numărarea voturilor, şi nu înţelege cum ar fi putut fi făcută
fraudarea. Articolul din lege cu votul deschis face referire la şedinţa de constituire a Consiliului
Local.
Domnul consilier Mihai Tincu mai citeşte încă o dată concluzia comisiei de validare: „4
buletine de vot au fost anulate, întrucât prezentau semne distinctive să identifice consilierul care
a votat, fiind violat astfel caracterul secret al votului. Asfel, comisia propune reluarea votului.”
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – se adresează colegilor, spunând că are în faţă
Regulamentul Consiliului Local, iar la art. 7, pct. 5: „validarea sau invalidarea mandatelor se
face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana
al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot”. Dacă acest lucru se referă
la constituirea Consiliului Local, pe principiul similarităţii, cred că se aplică şi la validarea unui
nou mandat de consilier sau la înlocuirea unui consilier local, şi acest principiu s-a aplicat până
acum. Pe cale de consecinţă, propune reluarea votului.
Domnul consilier Paul Onişa consideră că toată disputa politică de care se dă dovadă
astăzi aici ar trebui să fie permisă până la un punct, până acolo unde îngrădim un drept a unui
cetăţean atunci când vrea să beneficieze, conform unor proceduri politice şi a unor legi ale
alesului local, în cazul nostru, să acceadă la Consiliul Local. Cred că trebuie să avem abilitatea
de a învăţa mai repede regulile democraţiei, aici ar trebui să se oprească orgoliile, disputele
politice de o parte şi de cealaltă. Există o sumedenie de argumente prin care un consilier local, la
un moment dat, poate vota cum îi dictează consţiinţa, mai ales că ne aflăm chiar înaintea unei
Ordonanţe de Guvern prin care domnul Brumă va putea intra într-o tabără sau în alta sau va
putea deveni independent.
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Trebuie să ne asumăm şi o astfel de atitudine, nu trebuie să existe doar frica minorităţii, şi
să pledăm întotdeauna pentru o majoritate până la un punct aproape obscur şi nu rezolvă
problemele esenţiale ale oamenilor, sau, în acest caz, ale unui membru de partid, care, conform
legilor specifice şi speciale în sfera politică, a ajuns până aici într-un mod democratic. Aici am
blocat democraţia, am încălcat nişte reguli care poate ţin de relaţii interumane, ar dori ca fiecare
să fie pus în situaţia domnului Brumă şi să vadă cum s-ar simţi atunci când un Consiliu Local,
nişte oameni integri, încearcă să-i blocheze accesul, abuzând de tot felul de posibilităţi, de
atitudini în Consiliul Local, fără să-l vedem la treabă, fără să ştim ce fel de om este, poate chiar
un plus de culoare, prin prezenţa dumnealui, ar fi benefică în Consiliul Local.
Ar trebui să ne oprim aici, să nu fie prezent inutil în cadrul Consiliului Local şi la toate
procedurile de vot, nu facem decât să îl jignim, să-l considerăm un negru între albi. Ar trebui să
lăsăm la o parte armele disputei politice în situaţia de faţă, şi să ne vedem de treabă în
continuare, pentru că forţa argumentului va învinge întotdeauna într-o astfel de dispută politică.
De pe margine, la alegerile din 2016, cetăţenii se vor gândi de 20 ori dacă mai merită să fii
consilier local, când avem în faţă un astfel de exemplu. S-ar putea să fie trezite sentimente nu
tocmai plăcute faţă de noi, care astăzi blocăm accesul unei persoane, care, cu bună credinţă,
doreşte să fie primit conform tuturor „canoanelor” din politica naţională.
Consider că ne pripim atunci când blocăm accesului domnului Brumă în Consiliul Local.
Pe de altă parte, doresc să subliniez activitatea domnului Marius Cristescu, a adus un plus de
culoare, de atitudine, mentalitate, viziune în ceea ce ne privieşte pe noi, în Consiliul Local.
Trebuie să fim 23 şi să luptăm în 23, ca să fim imparţiali, să avem o majoritate întotdeauna în
Consiliul Local. Atunci când avem o paritate de 11 la 11, nu vom mai putea face absolut nimic,
înfrânăm democraţia în Consiliul Local.
Face apel la fiecare în parte, deoarece ştie că nici unul nu este rău sau rău-intenţionat,
există doar o nuanţă politică ce împinge spre un astfel de gest. Vom demonstra mult mai multă
credibilitate când înţelegem o astfel de situaţie, vom fi amendaţi ca oameni care nu înţeleg
democraţia până la capăt atâta vreme cât mereu invocăm în dezbateri politice, campanii
electorale care bat la uşă, nu ne va mai crede nimeni în acest oraş că suntem corecţi. Sunt
convins că sunteţi capabili să acceptaţi, trecând peste orgolii politice, prezenţa unui om care chiar
nu v-a făcut rău cu nimic.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – dacă nu validăm astăzi mandatul domnului
Brumă, va fi validat oricum la următoarea şedinţă de Consiliu Local, lipsesc 2-3 colegi care sunt
convins că vor vota „pentru”, deoarece aşa este corect şi nu facem decât să ne facem de râs în
faţa cetăţenilor, pentru aproximativ o lună, când oricum domnul Brumă va fi colegul nostru, şi
haideţi să dăm dovadă de bună credinţă, să îl primim astăzi în rândul nostru, pentru că nu sunt
decizii care să vă afecteze politic până atunci, şi oricum se va ajunge la acest lucru.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – dacă tot sunteţi la putere şi ne tot
ameninţaţi că în 2-3 săptămâni preluaţi majoritatea, de cu nu v-aţi adus oamenii să voteze astăzi,
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cum doriţi dumneavoastră? Este un lucru de bun simţ, după atâtea meninţări care au fost făcute
în presă, în şedinţele de Consiliu Local, şi presiunile pe care le-aţi pus pe colegii noştri, astăzi să
vă motivaţi şi să veniţi la vot. Nu vă motivaţi colegii să vină astăzi la vot şi tot daţi vina pe noi.
Solicită să se continuie cu proiectele care chiar necesită aplecare, timp, şi să fie deblocată situaţia
de astăzi.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca – având în vedere procesul verbal
încheiat de comisia de validare, cu propunerea notificată în subsidiar de reluare a votului, supun
votului propunerea menţionată în procesul verbal, respectiv de reluare a votului.
Fiind supusă la vot propunerea, aceasta este respinsă cu 9 voturi pentru, 9 voturi
împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa,
Eugen Sorin Apostoliu,Gheorghe Iavorenciuc, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe
Gabriel Murariu, Stelian Pleşca, Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (domnul consilier Marius
Buliga).
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca – ca urmare a numărării voturilor,
proiectul de hotărâre a fost respins, în consecinţă, proiectul de hotărâre nr. 5 nu face obiectul
prezentei şedinţe.
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului
Botosani cu comunele Adăşeni, Blândeşti, Coşula, Cristineşti, Dimăcheni, Gorbăneşti, Lozna,
Nicşeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului şi Vorniceni în vederea aderării acestora la
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 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 unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Botoşani în Adunarea Generală a
Asociaţilor A.D.I „AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI” – este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu solicită persoanelor ce vor fi mandatate
să vină în plenul Consiliului Local şi să prezinte strategia pe care o stabilesc pentru extinderea
reţelelor de apă şi canalizare pentru zonele în care în municipiul Botoşani nu avem acest lucru.
Aşadar, se vor deschide finanţările europene şi se pot accesa proiecte de extindere a reţelelor de
apă şi canalizare şi în comunele care fac parte din zona metropolitană.
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La următoarea şedinţă de consiliu local solicită persoanelor mandatate să prezinte boardul acţiunilor următoare, astfel încât cetăţenii din municipiul Botoşani să aibă într-un termen
rezonabil reţea de apă şi canalizare.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună întreabă cine a redactat acest material,
făcând referire la Actul adiţional nr. 6, referindu-se la proiectul de hotărâre anterior, la punctul
32, la comuna Drăguşeni, este reprezentat de Cucu Neculai, care este mort de aproximativ 3 ani.
Domnul Secretar Ioan Apostu precizează că acest model de contract a venit de la A.D.I.
AQUA.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca precizează că se va lua act de acest
fapt şi va fi actualizat contractul.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi (19).
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement,
precum şi pentru transmiterea unor bunuri care aparţin proprietăţii municipiului Botosani în
administrarea Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement – este avizat favorabil de
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu solicită să fie aduse modifică la acest
proiect de hotărâre, cum a mai explicat cu aproximativ două luni în urmă, dacă mai predăm şi
terenurile de joacă de pe raza municipiului Botoşani, în număr de 40, plus toate celelalte 9-10
parcuri, putem spune că am pus cruce DSPSA. Nu am fost de acord cu acest proiect pe parcurile
şi grădinile publice de pe raza municipiului Botoşani avem unn acord-cadru pentru întreţinerea
străzilor, încheiat cu CONREC S.A.. Tot pe aceste grădini publice avem un acord-cadrul încheiat
pentru iluminat cu o altă firmă, avem gestiune pentru salubritate cu Urban Serv S.A., un contract
anual de întreţinere a spaţiilor verzi cu firma Cornia’S Flor. Ar însemna ca toate aceste contracte
să fie reziliate şi să trebuiască să organizăm alte proceduri, dacă ar fi să externalizăm, sau să
angajăm alte persoane. La ora actuală, toate aceste grădini publice şi terenuri de joacă sunt în
patrimoniul Direcţiei Edilitare a municipiului Botoşani.
Propune eliminarea de la pct.1, art. 1, „obiectul de activitate al Direcţiei îl constituie
administrarea şi gestionarea bunurilor, reprezentând construcţii, terenuri, săli de sport, baze
sportive, zone de agrement şi semafoare” să rămână, urmând ca caelelalte puncte două puncte,
terenuri de joacă pentru copii şi parcuri publice să le respingem. De asemenea, punctul 3 să fie
eliminat.
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Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei solicită domnului Primar o analiză în ceea ce
priveşte DSPSA, tinând cont că titulatura îi dă toate drepturile să se ocupe de aceste aspecte,
mereu se incocă faptul că avem Direcţia Edilitare, haideţi să comasăm aceste lucruri sau să
constituim o societate comercială dacă această direcţie nu se poate ocupa cu lucrurile care ar fi
trebuit să fie trecute normal în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Păstrăm această
Direcţie doar cu titulatura, mereu se plâng de faptul că nu au angajaţi, nu au posibilitatea să
angajeze persoane. Solicită o analiză în ceea ce priveşte funcţionarea acestei direcţii care să fie
furnizată în Consiliul Local pentru a putea lua o decizie în consecinţă.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu este adevărat că acest consiliu local este
un obiect, şi ajung la concluzia că este considerat astfel, având în vedere că ni se pun pe masă tot
felul de decizii pripite, şi astăzi asistăm la o asemenea decizie pripită. Se adresează domnului
Cosmin Andrei, fost viceprimar, ştiţi foarte bine că atunci când s-a discutat bugetul pentru anul
în curs, au existat tot felul de idei de externalizare a unor servicii de gestiune, nu s-a făcut absolut
nimic.
Ar fi timpul ca împreună să gândim o strategie pe termen mediu pentru aceste zone, care
sunt, într-adevăr, pasate dintr-o parte în cealaltă. Nu este timpul acum, fiindcă este firesc ca
atunci când gândeşti să dezvolţi un serviciu să îi dai şi buget. Aşadar, sunt de acord că trebuie să
gândim şi trebuie să ne punem mintea la contribuţie, astfel încât ce se va întâmpla cu aceste
parcuri de joacă şi agrement, cu adevărat să corespundă necesităţilor. La începutul anului ni s-a
pus pe masă un proiect de hotărâre care viza reorganizarea, acum venim şi mai dăm 2-3 elemente
către această direcţie.
Consideră că la nivelul municipiului Botoşani trebuie să fie stabilite clar direcţiile de
acţiune pe termen mediu şi lung, fiindcă nu ne jucăm în fiecare zi cu idei. Aşada, împreună, nu
contează din ce partid suntem, să stabilim care sunt direcţiile de acţiune pe termen mediu l
nivelul municipiului Botoşani.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu se adresează domnului Cosmin Andrei, care
timp de doi ani a ocupat funcţia de viceprimar, a avut o majoritate zdrobitoare în consiliu la un
moment dat, întreabă de ce nu s-a venit la vremea respectivă cu idei de organizare şi reorganizare
când era atât de simplu de făcut acest lucru. Acea direcţie a realizat obiective la ora actuală
emblematice pentru municipiul Botoşani, cum ar fi nocturna ce a fost aprinsă aseară. De altfel,
este în sală şi actualul director al DSPSA, care poate fi întrebat cum se descurcă cu personalul.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei propunerile pentru constituirea bugetului au
venit din partea direcţiilor, nu din partea Primăriei, într-adevăr au existat consultări, dar mi se pre
nefiresc ca aceqastă direcţie să nu ia în calcul obiectivele din municipiul Botoşani pe care ar fi
corect să le administreze. În momentul în care a fost făcută propunerea din partea domnului
Primar pentru reorganizarea DSPSA, alianţă PDL-PNL a votat împotrivă, deci a fost făcută
această propunere. De asemenea, şi domnul director, la vremea respectivă, Ţurcanu, deşi era o
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hotărâre care îl privea în mod direct. În prezent, domnul Eugen Ţurcanu are tot felul de detalii în
ceea ce priveşte activitatea acestei direcţii, iar coordonarea acestei direcţii nu cred că intră în
atribuţiile dumnealui de serviciu. Astfel, se numeşte abuz în serviciu.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc consideră că cei din Consiliul Local au
asemena atribuţii, nu au fost încălcate atribuţiile de serviciu. În primul rând, parcurile trebuie să
arate foarte bine, să fie administrate ca atare, pentru că parcurile în lume arată cu totul altfel.
Adresa directorului spune că nu este acum momentul, haideţi să mai prisosim şi să o facem la
timp, pentru anul viitor să luăm o decizie corectă cu privire la acest lucru. Am vizitat parcurile cu
domnul viceprimar şi domnul Semmenescu şi am văzut că parcurile sunt pe calea cea bună, deci
vom putea face nişte cartiere frumoase.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – domnul Cosmin Andrei tot timpul a fost
deficiat, atunci când dumnealui tăia panglici pe Primăverii, este de apreciat acest lucru, solicită
mai multă implicare, aţi refuzat participarea la comisiile din Centrul Vechi, nu înţelege ofensele
aduse la adresa dumnealui.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa remarcă ceea ce a spus domnul Iavorenciuc, în
solicitarea DSPSA scrie cu totul altceva, nu solicitau nici parcuri, nici alte reţele de
infrastructură, solicitau doar revocarea paţială a HCL 154/2014, care face referire la reţea de
iluminat.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – după cum bine ştiţi, această hotărâre a mai
fost prezentată o dată, s-a mai dat timp pentru a ne mai gândi sub ce formulă să o prezentăm.
Dacă îmi aduc bine aminte, domnul viceprimar a fost în Parcul Curcubeului, prezentând la
momentul respectiv în presă ce distrugeri se produc şi că nu gestionează nimeni acest
patrimoniu, că locurile de joacă se distrug. În loc să facem o gestiune a patrimoniului public şi
privat al municipiului, încercăm să dăm unii vina pe ceilalţi, să găsim scuze, motive.
DSPSA este una din direcţiile cu cel mai mare buget alocat de muncipiul Botoşani, care
poate gestiona toată această activitate, Direcţia Edilitare, ştiţi foarte bine, nu are personal, şi nu
are cum gestiona. Este o falsă soluţie şi domnul Ţurcanu ştie foarte bine acest lucru. Decizia vă
aparţine ca for decizional vis-a-vis de administrarea patrimoniului municipiului, dar atrage
atenţia că sunt şi implicaţii vis-a-vis de această responsabilitate: distrugerea acestor bunuri,
proasta lor exploatare. Din păcate, executivul nu are cum interveni, Consiliul Local Hotărăşte,
noi nu putem acţiona decât în baza a ceea ce hotărâţi dumneavoastră. Solicită să se hotărască mai
repede, formaţi o comisie, veniţi să hotărâm lucrurile acestea, nu putem lăsa locurile de joacă din
municipiu de izbelişte.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu reaminteşte domnului Primar că terenurile
de joacă de pe raza municipiului Botoşani şi anumite lucrări din aceste grădini publice sunt
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efectuate de DSPSA. Problema este că se doreşte a fi predat tot patrimoniul, ceea ce este prea
mult pentru acea direcţie. Este suficient că repară respectivele terenuri de joacă, şi nu aţi binevoit
să daţi ordin de reparaţii, cu toate că am semnalat că sunt distruse, ăn Parcul Curcubeului nu a
fost făcută conexiunea la energia electrică nici până acum. Lucrări în terenuri de joacă şi în
parcuri sunt făcute de această direcţie, în limita competenţelor.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu solicită ca până la sfârşitul anului să fie
gândită o strategie şi externalizare servicii. Constat că la începutul anului nu s-a pus problema să
dăm la DSPSA parcurile şi spaţiile verzi, sa ocupat Primăria. Atunci, Primăria să îşi asume până
la sfârşitului anului acest lucru, iar între timp să fie gândită o strategie pe termen scurt şi mediu şi
să stabilim ce este de făcut, începând cu anul viitor, cu buget alocat.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca – există la mapă un argument al
directorului DSPSA, care nu trebuie neglijat şi a fost pomenit aici, este vorba despre personalul
calificat.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc probabil va rămâne în perioada următoare
această zonă a patrimoniului într-o zonă incertă pentru că nu se doreşte găsirea unor soluţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca – la propunerea iniţiatorului,
punctul este retras de pe ordinea de zi.
Punctul 9 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 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 10 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 11 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 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor
concesionate către S.C. Modern Calor S.A. Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de
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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 modificarea listei bunurilor
concesionate către S.C. Urban Serv S.A. Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu întreabă când vor începe lucrările în zona
Pieţii Viilor, pentru că întreabă foarte mulţi cetăţeni dacă va fi mutată şi când.
Domnul director răspunde că lucrările vor începe în cursul săptămânii viitoare.
Fiind supus la vot, proiect de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi consilierilor
prezenţi în sală (18) – la momentul votării, lipseşte din sală domnul consilier Gheorghe Gabriel
Murariu.
Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între
terenul proprietatea S.C. Admir S.R.L. situat în zona A.N.L. Cişmea şi terenul proprietatea
privată a municipiului, din str. Vârnav f.n., str. Bucovina, Bd G.Enescu, C.Naţională - zona
Mecanex – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc solicită precizarea situţiei acestor terenuri.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc solicită domnului arhitect şi domnului
Artimon de la Patrimoniu să răspundă.
Domnul arhitect şef Sandu precizează că terenul care urmează să fie schimbat se află în
zona Cişmea, este o insulă, nu de suprafaţă foarte mare, numai că prezenţa acelui teren în
proprietate privată, alta decât cea a municipiului, nu încurcă decât la a face aproximativ 70 de
apartamente. Majoritatea terenului din jurul acestui teren este în proprietate Primăriei. Această
insulă deranjează dezvoltarea viitoare de pe acest teren. Scopul este de a elibera terenul pentru a
putea face investiţiile noastre, în continuarea celor făcute până acum.
Domnul Roşu, reeprezentantul Admir, precizează că terenul respectiv a fost cumpărat în
urmă cu 11 ani pentru construirea unei locuinţe personale, bănuind că vor fi utilităţi publice. În
aceşti ani nu am reuşit să obţin nicio autorizaţie de împrejmuire, de onstrucţie, aşa că mi-am
făcut locuinţă în altă parte. În cazul în care Consiliul Local găseşte o altă soluţie decât schimbul
de terenuri, eu sunt dispus la orice.
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Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca întreabă Serviciul Patrimoniu
despre raportul de expertiză, cu privire la care nu a fost lămurit: terenul este în proprietatea
municipiului public sau privat?
I se răspunde că terenul este în proprietatea privată a municipiului.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc mulţumeşte pentru precizări, iar dacă este în
interesul Consiliului Local, se face o extindere şi se contruiesc blocuri, este un lucru excepţional,
făcând precizarea că se rezolvă şi o problemă a unui cetăţean plătitor de impozite. Din simpla
citire a documentelor în speţă consideră că nu este descrisă corect această situaţie.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – am mai avut şi vom mai avea asemena
schimburi pentru a constitui parcele pe care se pot dezvolta ulterior anumite obiective de
investiţii. Este în interesul Primăriei de a constitui parcele cât mai mari, pentru a putea construi
blocuri, reţele de utilităţi, tot ceea ce depinde, pentru funcţiona o anumită zonă. Schimbul acesta
este unul bun, consider că trebuie aprobat.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot
împotrivă (domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu) şi 1 abţinere (domnul consilier Paul Onişa).
Fiind supusă la vot solicitarea de învoire a domnului consilier Ady Petruşcă, acesta este
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18).
Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat
în str. 1 Decembrie nr. 14 către Asociaţia Partida Romilor Pro Europa – este avizat favorabil de
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc consideră că este benefică închirierea
spaţiilor, chiar şi la un preţ modic, dar nu şi vânzarea acestora.
Domnul Secretar Ioan Apostu – aici nu se pune problema unei opţiuni a Consiliului
Local, avem o lege care ne obligă să vindem aceste spaţii către formaţiunile politice, este o
obligaţie legală. Pe legea electorală şi pe legea privind finanţarea partidelor politice, aceste
asociaţii ale minorităţilor naţionale sunt asimilate şi se supun regimului juridic al partidelor
politice.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca precizează că proiectul de hotărâre
va fi completat la art. 2, al. 2, cu specificaţia „dobândă”, iar la art. 3 cu responsabilitatea privind
costurile autentificării.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – eu voi vota împotrivă. Dacă domnul
secreatr spune că este obligatoriu să se vândă acest spaţiu, atunci să dea banii jos, fără niciun fel
de rată, iar cheltuielile, ca de obicei, să fie în sarcina cumpărătorului, pentru că aşa este normal.
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Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca – există o propunere la dobândă
ROBOR la 3 luni plus 5%, iar cheltuielile să fie suportate de cumpărător.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele precizate, este respins cu 10
voturi pentru, 4 voturi împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe
Iavorenciuc, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia
Bucşinescu şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga şi Gheorghe Gabriel
Murariu).
Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
licitaţie a unui spaţiu administrat de Şcoala Gimnazială “Elena Rareş” Botoşani – este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la
vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe
Iavorenciuc).
Punctul 17 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, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi
(18).
Punctul 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare instalaţie termică la Creşa
Municipală din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani” – este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este
aprobat aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18).
Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii:Reabilitare şarpantă şi săli de clasă Şcoala
gimnazială nr. 11, Reabilitare şarpantă şi învelitoare Grădiniţa nr. 21 („Şotron”), Execuţie
termosistem şi amenajări interioare Grădiniţa nr. 23, Reabilitare şi modernizare Grădină
Publică Mihai Eminescu etapa a III-a – 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 (18).
Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unui
spaţiu cu destinaţia sediu de partid către Partidul Liberal Reformator – Organizaţia Judeţeană
Botoşani – este retras de către iniţiator.
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Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de
conducere Şef Serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului
Botoşani – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind
supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor administraţiei publice locale în Consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 4 şi nr. 5.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună se adresează domnului Primar, spunând că
într-o şedinţă anterioară a solicitat ceva legat de un consiliu de administraţie şi de neresepctarea
unei hotărâri de consiliu local. Solicită răspuns.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca solicită propuneri pentru Şcoala
Gimnazială Nr. 2.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc solicită amânarea proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – sunt de completat 13 poziţii, fiecare din noi ar
putea să îşi asume un loc într-un consiliu de administraţie, eu mă autopropun la Şcoala Nr. 12.
Fiind supus la vot amânararea, aceasta este aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere
(doamna consilier Mihaela Huncă).
Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
“P.U.D. –– str. Calea Naţională nr. 54, sc C, parter, ap. 3“ 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 spaţiu
birouri”– 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 (18).
Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului
burselor de studiu, de ajutor social şi de performanţă acordate în învăţământul preuniversitar
de stat din municipiul Botoşani, prin majorarea cu 50% în anul şcolar 2014-2015 din bugetul
local al municipiului Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr.
5.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc nu consideră normal ca toată lumea să alerge
după note, nu este un comportament adecvat. Solicită ca notele să fiee cele corecte.
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Doamna consilier Mihaela Huncă apreciază propunerea, dar întreabă dacă scade
numărul elevilor care au beneficiat de bursă, pentru că este foarte important ca această mărire să
nu se facă în detrimentul altor elevi, care ar merita să ia burse.
Fiind supus la vot proiect de hotărâre, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor
prezenţi (18).
Punctul 25 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,
cu amendamentul prezentat la mapă.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu doreşte să facă un amendament pe capitolul
funcţionare, la învăţământ, la Şcoala Gimnazială Grigore Antipa, la care am fost în consiliul de
administraţie, solicită suma de 40.000 lei pentru reparaţii curente spaţii ale şcolii. Propune să fie
daţi 20.000 lei, iar diferenţa de 20.000 lei să fie duşi la capitolul reparaţii străzi.
Pe zona de investiţii, aş dori să introducem un capitol nou, realizare4 registru spaţii
verzi, la capitolul Documentaţii, cu suma de 300.000 lei, luând banii de la următoarele obiective
de investiţii: Amenajare spaţii Primărie – 240.000 lei şi Amenajare grupuri sanitare în zone
publice - 60.000 lei, pentru a asigura finanţarea.
Motivez acest lucru în limita competenţelor trasate de domnul Primar, avem condiţii din
partea Uniunii Europene de respectare a legislaţiei de mediu şi de realizare a acestor
documentaţii, riscând să intrăm în zona de enfringement pe acest domeniu de activitate, respectiv
protecţia mediului.
Totodată, suntem printre puţinele municipii reşedinţă de judeţ care nu au realizat aceste
registre ale spaţiilor verzi, legislaţia ne impune să facem acest demers.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – am un amendament: Ansamblul
Mugurelul – Mărgineanca a depus în data de 22 iulie o solicitare către Primăria municipiului
Botoşani pentru o sump derizorie, de 3800 lei. Solicită aprobarea acestei sume de la Direcţia de
Taxe şi Impozite, urmând a se realiza toate documentele ulterioare.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc solicită colegilor de la Achiziţii ca domnul
Iavorenciuc să participe la orice licitaţie doreşte, să fie informat cu privire la achiziţii, să nu mai
existe semne de întrebare.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu propune asocierea cu ansamblul
Mugurelul- Mărgineanca şi suplimentarea bugetului din taxe şi impozite cu suma de 3800 lei,
care să meargă la capitolul 67, astfel încât, atunci când avem şi contractul de asociere, sumele să
fie deja prinse în buget.
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Fiind supus la vot de hotărâre în formă iniţială, acesta este respins cu 7 voturi pentru, 10
voturi împotrivă (doamenele consilier Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii
consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună,
Gheorghe Iavorenciuc, Radu Lebădă, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu)şi 1 abţinere
(domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu).
Fiind supus la vot proiectul cu amendamentele prezentate, acesta este aprobat cu cu 15
voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 2 abţineri
(doamna consilier Mihaela Huncă şi domnul consilier Paul Onişa).
Punctul 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local pentru lunile septembrie – octombrie 2014 – este avizat favorabil
de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Punctul 1 de pe Nota Anexă de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind privind
transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A. a imobilului „Sală
de Sport – Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).

La punctul Diverse, domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei ia cuvântul, deoarece a fost
delegat pentru verificarea faptelor de la Teatrul de Păpuşi, a fost prezent la o şedinţă publică în
sala de consiliu, ăntre timp a primis şi un document solicitat de actorii de la teatrul, de la Oficiul
Român pentru Drepturi de Autor, în care scrie negru pe alb că trupa Vasilache a reprodus parţia,
în sensul prevăzut de art. 14, din Legea 8/1996. În urma celor prezentate, solicită public demisia
de onoare a domnului director Floricel Vasile Aioniţoaie de la Teatrul de Păpuşi Vasilache,
pentru că nu este demn ceea ce s-a întâmplat. De asemenea, solicită o comisie constituită din
consilieri locali care să investigheze felul în care se desfăşoară managemmntul în această
instituţie de cultură. Cu prilejul acestei constatări, mi s-au adus la cunoştinţă şi alte aspecte, care
în nu neapărat de un prejudiciu de imagine.
Domnul consilier Cătălin Virigil Alexa – trebuie trimis un răspuns la scrisoarea
domnului Bretraind, am făcut un proiect de răspuns pe care ar trebui să îl votăm.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc – nu este de latitudinea noastră să luăm în
considerare faptul că cineva a copiat sau nu. Respectivul domn să îl dea în judecată, vom avea
soluţia instanţei şi atunci vom hotărî.
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Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – Consiliul Local a desemnat o comisie,
care trebuie să vină cu un document.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – comisia a fost constituită din trei membri, şi
din păcate, nu cred că a fost o analiză obiectivă, dar dacă vin şi spun că eistă raportul, cum puteţi
anula ceea ce spun, nu este punctul meu de vedere, este un document oficial al unui Oficiu care
investigheză aceste lucruri.
Domnul consilier Cătălin Virigil Alexa în cazul în care domnul Bertraind se simte
nedreptăţiţ, să se adreseze instanţie de judecată, este ceea ce vă propun ca răspuns.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu solicită domnului Cosmin Andrei ca acest
conflict să fie rezolvat în instanţă.
Domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc – dacă ar fi fost adus un prejudiciu de imagine
această apariţie la Românii au talent, n-ar fi făcut de râs.
Domnul preşedinte de şedinţă Ovidiu Daniel Luca supune la vot, considerând că
trebuie să se prezinte un punct de vedere unitar, ambele puncte de vedere.
Fiind supus la vot răspunsul propus de domnul consilier Cosmin Andrei, acesta respins cu
6 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamnele consilier Buşinescu Lidia şi Cătălina Camelia
Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel
Furtună, Gheorghe Iavorenciuc, Radu Lebădă, Murariu Gheorghe Gabriel, Pleşca Stelian) şi 3
abţineri (domnul consilier Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Florentin Ursuleanu şi Marius Buliga).
Fiind supusă la vot propunerea de răspuns a domnilor consilieri Cătălin Alexa şi gabriel
murariu, aceasta este aprobată cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Mihaela
Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici şi Mihai Tincu) şi 3
abţineri (domnii consilieri Marius Buliga, Paul Onişa şi Gheorghe Florentin Ursuleanu).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Ovidiu Daniel Luca – declară lucrările şedinţei ordinare închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,

SECRETAR,

Ovidiu Daniel Luca

Ioan Apostu

Redactat şi dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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