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PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 03 iunie 2015

Prin dispoziţia nr. 1088 din 29.05.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 03 iunie 2015, orele 1000, în sala de
şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia nr. 1088 din 29.05.2015 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică la avizierul Primăriei şi pe siteul propriu.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi 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. Proiect de hotărâre privind acrodarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului
Botoşani” domnilor Leo Florian Grozavu, Andrei Alexandru Patache, Florin Dorin
Acsinte, Cornel Şfaiţer, Valeriu Iftime, Bordeianu Mihai, Bordeianu Alin şi Bejan Alin.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului pentru anul 2015.
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3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consililui Local al municipiului
Botoşani nr. 133 din 26 mai 2015 privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor
gazonate din incinta stadioanelor proprietatea municipiului Botoşani.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de
investiţie „Locuinţe sociale – Aleea Constantin Iordăchescu”.
Şedinţa este legal constituită.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi în sală (13) – lipseşte din la momentul votării domnul consilier Ovidiu
Daniel Luca.
La lucrările şedinţei participă 14 de consilieri în funcţie, fiind învoiţi domnii consilieri
Marius Buliga şi Stelian Pleşca şi doamna consilier Tereza Nica, având depuse cereri de învoire
la mapa preşedintelui de şedinţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu întreabă dacă mai există
cunoştinţe despre alte cereri de învoire.
Lipsesc de la lucrările şedinţei doamnele consilier Lidia Bucşinescu, Cătălina Camelia
Lupaşcu, Elena Lazarec şi Aura Simion şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi Florin Ioan
Ghiorghiţă.
Fiind supuse la vot cererile de învoire, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturui
a consilierilor prezenţi (14).
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – în timp ce încercam să intru
în sală, am fost abordat de un grup de cetăţeni din zona Luizoaia, care de peste un an ţin să ne
transmită doleanţele dumnealor din zonă. Cu voia dumneavoastră, dacă sunteţi de acord, aş vrea
să las un reprezentant al lor să ne transmită ce au de spus, pentru că sunt destul de mulţi aici şi nu
vrem să îi reţinem.
Fiind supusă la vot luarea cuvântului de către reprezentantul cetăţenilor din zona
Luizoaia, aceasta este aprobată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe
Florentin Ursuleanu).
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Reprezentantul cetăţenilor din zona Luizoaia, domnul Babiuc – aş vrea să vă rog pe
dumneavoastră, domnule primar, şi consilierii, să ne ajutaţi în ultimul ceas. În ianuarie am avut o
întrevedere cu dumneavoastră, poate vă aduceţi aminte, sigur vă aduceţi aminte, unde domnul
Sandu ne-a promis marea cu sarea.
Săptămâna trecută, după ce am înaintat câteva hârtii către domnul primar şi către
consiliul local, a venit un anumit domn de la E-ON, care m-a căutat expres, să îmi ia contorul de
la organizare şantir, pentru că nu mai avem contract cu ei. Contractul nu îl avem din cauză că am
autorizaşie definitivă. Eu am să fac autorizaţie şi mi-am făcut autorizaţie definitivă pentru a ntra
în legalitate, cu un cetăţean cu bun simţ onoare, am ales şi eu din consiliul local, primari, care
sunt, viceprimare, pentru a mă reprezenta.
Domnul Sandu mi-a pus numai piedici numai beţe în roate, văd că dumnealui nu e aici,
dar am vrut să îi pun nişte întrebări, să-l întreb ce a făcut el cu noi, pentru că ne-a promis, de câte
ori am fost la el, ne-a hrănit cu minciuni.
Vreau să ştiu de la dumneavoastră dacă se poate într-adevăr trage, că mi-a zis cineva de
la dumneavoastră, un viceprimar, că se poate trage pe şanţ cablu electric, dacă vrea să îl pună
subteran, sau pe mijlocul drumului chiar, pentru că este drum secundar.
Dumnealui vrea drum de 10 metri, acela are 8. nu ştiu de ce vrea de 10 metri, pentru că
Doboşari are 6 metri de asfalt, restul, cât e de lat, e iarbă, ne-ar fi ajuns 6 metri de asfalt şi 1
metru de trotuar, şi trec două maşini de pompieri fluierând, şi este inel, poate să meargă roat dacă
nu poate întoarce, sunt nişte aberaţii. Şi ne-a zis că ne cheamă pe rând, să vorbească, să stricăm
gardurile, să vină cu cablul la 10 metri la drum, deci să facem gardurile la 10 metri, să tragă
cablul la limita proprietăţii.
Noi am fost de acord să stricăm, dar am întrebat ce se întâmplă dacă există o persoană
plecată în Canada, în Japonia, şi se întoarce peste 4-5 ani. A spus că nu îl interesează, atunci va
trage curent.Vrem să ne spuneţi în ce stadiu este, joi am termen, mâine vine şi îmi ia contorul, ne
lasă fără curent.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – îmi pare rău că astăzi domnul viceprimar
Buliga nu este prezent aici, văd că şi-a luat o zi de concediu, probabl din motive personale,
domnia sa s-a ocupat de această problemă, împreună cu domnul arhitect Sandu. Eu nu ştiu dacă
dumneavoastră aţi anunţat astăzi prezenţa în Consiliul Local şi aţi cerut prezenţa arhitectului aici,
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cea a directorului de la Edilitare, lipsa acestor colegi, dacă aţi anunţat acest lucru, trebuiau să fie
prezenţi aici ca să putem avea o discuţie.
Mai mult decât atât, e o discuţie de natura executivului, nu a consiliului local. Această
problemă trebuie discutată cu cei de la Edilitare, cu arhitectul şef, împreună cu dumneavoastră şi
cu domnul viceprimar Marius Buliga, într-o şedinţă, tot în această sală, şi văzut exact unde s-au
blocat lucurile.
Din ce mi-aţi spus dumneavoastră, eu vă garantez că, chiar dacă domnul arhitect încearcă
să facă tot ce poate, nu putem umbla cu aproximări, în ziua de astăzi, nimeni nu îşi permite să
facă o modificare într-un act, pentru că spuneaţi dumneavoastră că nu sunt 10 metri, că sunt 8,
nimeni nu îşi asumă o răspundere.
Există o lege, trebuie să fim foarte stricţi, pentru că s-ar putea să ne trezim ulterior cu
diverse plângeri, şi colegii să meargă să dea explicaţii. Rugămintea mea este să avem o întâlnire
cu executivul, cu domnul viceprimar, cu domnul arhitect, cu colegii noştri care se ocupă strict de
specialităţile pe care le-aţi adus în discuţie, pentru că nu este de competenţa consiliului local să ia
decizii punctuale pe aceste probleme.
Domnul Babiuc – dumnealui mi-a zis că dacă dumneavoastră daţi dispoziţie, el trage prin
şanţ sau prin drum cablul, îl poate trage, oricum îl poate trage, pentru că este drum secundar.
Dacă aşteptăm aşa, mine ne ia contorul de acolo, degeaba am venit aici, am venit la
dumneavoastră.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – nu cred că este aşa şi vă spun că nimeni din
executiv nu poate să îşi asume o măsură tehnică până nu are avizul de specialitate. Răspunderea
este asigurată, în primul rând, de specialişti în domeniu. Este o discuţie care se poate lungi foarte
mult. Sunt speţi care durează de ani de zile şi nu sunt rezolvate, mulţi au încercat să le rezolve şi
sunt în preocese acum, s-au trezit cu plângeri, unele penale.
Acolo unde sunt semne de întrebare şi sunt lucruri care nu sunt foarte clare, haideţi să
discutăm împreună, şi cum domnul arhitect, la aceeaşi masă, şi să găsim o soluţie legală în
primul rând, chiar dacă durează. Îmi pare rău, asta e birocraţia românească.
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Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu solicită repezentanţilor zonei
Luizoaia să rămână după şedinţă pentru discuţie aplicată, dacă tot domnul viceprimar Buliga nu
este astăzi, şi tot v-aţi deplasat toţi, şi faceţi o discuţie cu domnul primar.
Noi eram aici să discutăm despre un moment festiv, avem altele pe ordinea de zi, dar,
ţinnd cont că aţi venit într-un număr atât de mare, am încercat să fiu politicos, şi să respect faptul
că aţi venit toţi, şi că aţi lăsat, unii dintre dumneavoastră serviciul.
Domnul Babiuc – cred că vom da în judecată Primăria, şi va răspunde cine a luat
pământul respectiv, pentru că până la troiţă a fost al comunei Răchiţi, fără referendum, pentru că
ştiu că este un articol în constituţie unde scrie că o alipire şi o dezlipire de teren de la o localitate
la alta se face cu referendum, minim 200.000 persoane. Vom încerca să plecăm înapoi acolo.
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acrodarea titlului de
„Cetăţean de onoare al municipiului Botoşani” domnilor Leo Florian Grozavu, Andrei
Alexandru Patache, Florin Dorin Acsinte, Cornel Şfaiţer, Valeriu Iftime, Bordeianu Mihai,
Bordeianu Alin şi Bejan Alin.
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – acestea sunt pentru că au
reuşit să obţină o performanţă sportivă de neegalat în municipiul Botoşani în materie de fotbal şi
aprecierea consiliului local, a municipiului Botoşani, pentru efortul depus, şi pentru faptul că au
contribuit la această mare realizare.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – în primul rând, scopul convocării acestei
şedinţe extraordinare, după cum vedeţi şi pe ordinea de zi, prezenţa primelor trei puncte de pe
ordinea de zi este legată de această performanţă extraordinară realizată de echipa locală.
Faptul că s-a reuşit, după atâţia ani de eforturi, de sacrificii, în primul rând a celor care au
reprezentat Botoşaniul în elita acestui sport, elita naţională, s-a reuşit o performanţă incredibilă, o
performanţă istorică, s-a vorbit mult în aceste zile legat de acest lucru, şi cred că e o recunoaştere
binemeritat faptul că, în ultima perioadă, în ultimii ani, s-a vorbit de Botoşani la nivel naţional,
mai mult decât s-a vorbit, dacă vreţi, în ultimii 10-15 ani, şi asta într-un mod pozitiv.
Iată că sa găsit un canal de comuncare, un fenomen prin care se reuşeşte crearea unei
imagini favrabile acestei zone. Cred că performanţa aparţine, şi meritul, în primul rând,
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jucătorilor, antrenorilor, dar, nu în ultimul rând, finanţatorilor, celor care au investit şi bani, şi
timp, şi energie, şi pasiune, în susţinerea acestui fenomen de până acum.
Cele trei hotărâre prin care decernăm titlul de cetăţean de onoare, alocăm sume prin care
reuşim să îndeplinim şi ultimile cerinţe pe care le solicită cei de la UEFA pentru ca echipa să
poată performa, măcar la începutul campionatului, pe stadionul local, şi aici domnul consilier
Eugen Ţurcanu vă poate da mai multe amănunte legate de această hotărâre în ceea ce riveşte
ultimile lucrări efectute la stadion. Şi, nu în ultimul rând, acea hotărâre prn care stadionul este
pus la dispoziţia echipei, aşa cum prevede şi Hotărârea de Guvern, în mod gratuit, eliminând,
astfel, orice discuţii sau controverse care au existat pe această temă.
Ţin să mulţumesc Consiliului Local pentru că a manifestat de la început dorinţa de a
susţine, în mod constant, echipa locală, din urmă cu doi ani, atunci când au început primele
investiţii: modernizarea stadionului, prima fază a modernizării, urmând apoi construcţia
nocturnei şi celelalte lucruri care s-au făcut acolo. Nu s-ar fi putut dacă nu ar fi existat acest
consens politic. Iată că sportul uneşte, şi mi-aş dori ca asemenea consensului atins în susţinerea
acestui subiect să fi existat, sau să existe în continuare şi consens pe realizarea şi a unor alte
proiecte de maximă importanţă pentru municipiul Botoşani.
Eu vă mulţumesc încă o dată şi m-aş fi bucurat să fie prezenţi toţi colegii astăzi aici, dar,
probabil, unii, din motive obiective, nu pot fi prezenţi.
Domnul consilier Paul Onişa – pentru că este de datoria noastră, şi a consilierilor, să ne
exprimăm satifacţia pentru acest rezultat, este unic în istoria sportului botoşănean, la nivel de
club, de echipă, este un rezultat unic, ca şi performanţă, sportivă, este pentru prima dată când o
echipă participă într-o competiţie europeană la acest nivel. Eu cred că este vârful de lance pentru
judeţul Botoşani, este cel mi bun vehicul de imagine pentru municipiul Botoşani, pentru toţi
cetăţenii oraşului.
În mod deosebit, aş vrea să îi felicit pe artizanii acestui succes, acestei performanţe
sportive, pe finanţatori, în primul rând, Valeriu Iftime şi Cornel Şfaiţer, pe managerul echipei,
Leo Grozavu, pentru calităţile deosebite de a reuşi să facă dovada unui management de
performanţă, îndreptat spre rezultat, un lucru foarte greu în sport. Este o afacere, dacă putem să-i
spunem, sau o activitate care, pe tot parcursul ei, este presărată de surprize, de neprevăzut, este o
performanţă obţinută cu multă sudoare, dar şi cu multă inteligenţă, cu cheltuieli imense din
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partea a doii mari sufletişti pentu echipa de fotbal a municipiului şi judeţului Botoşani, repet,
Valeriu Iftime şi Cornel Şfaiţer, doi oameni care au pus mai presus cred că de familie, de firme,
şi de alte activităţi, echipa de fotbal, sportul-rege peste tot în lume, şi cred că nu e bine să trecem
uşor peste acest moment, felict reacţia rapidă a domnului primar şi a celor care au iniţiat acest
proiect de hotărâre.
Ne aflăm în bloc-starturile competiţiei Europa League şi cred că acest eveniment trebuie
marcat cu seriozitate şi cu satifacţie din partea tuturor locuitorilor municipiului Botoşani pentru
că, pentru prima dată în ţară, şi acum urmează în Europa, să fim cunoscuţi doar prin performanţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – dincolo de meritul celor care
sunt astăzi enumeraţi în proiectul de hotărâre pentru a se conferi titlul de cetăţean de onoare,
municipiul Botoşani, în ansablu, prin consiliul local, executiv, fostul executiv, actualul executiv,
au depus eforturi susţinute pentru a sprijini fotbalul în municipiul Botoşani şi toţi cetăţenii
municipiului Botoşani, în ultimă instanţă, sunt părtaşi la această performanţă, prin taxele şi
impozitele pe care le plătesc, pentru că toată această investiţie de anvergură şi toată această
susţinere pe care am dat-o şi ne pregătim să o mai dăm printr-o hotărâre de consiliu local astăzi
este a tuturor.
Fără contribuţia fiecărui contribuabil nu am fi reuşit această performanţă. Le mulţumesc,
în numele consiliului local, tuturor botoşănenilor, pentru sprijinul pe care l-au acordat pentru
fotbalul local.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru şi 2
abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Corneliu Daniel Furtună).
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al municipiului pentru anul 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – ca urmare a faptului că
trebuie să evoluăm în această nouă etapă sportivă, la alt nivel, mai este nevoie de câteva mici
retuşuri, şi drept urmare, am venit cu această solicitare de rectificare pe care aţi descărcat-o de pe
site-ul Primăriei. Pentru câteva mici reparaţii, ajustări, comparativ cu celelalte mari investiţii,
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acestea sunt mici reparaţii şi mici lucrări de întreţinere. Ideea este că suntem sub presiunea
timpului, ar trebui ca în câteva săptămâni să le terminăm, şi am venit cu acest proiect de
rectificare. Dacă aveţi întrebări, vă stau la dispoziţie.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru şi 1
abţinere (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună).
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consililui Local al municipiului Botoşani nr. 133 din 26 mai 2015 privind aprobarea tarifelor de
închiriere a terenurilor gazonate din incinta stadioanelor proprietatea municipiului Botoşani.
Domnu consilier Ovidiu Daniel Luca – în proiectul de hotărâre cred că am vrut să ne
referim la art. 3, alin. 2 din HG nr. 1099/2003, alin. 3 nici nu există. Corectăm, asta este tot.
Domnul Secretar Ioan Apostu – acest proiect, de fapt, reiterează o reglementare
instituită prin Hotărârea de Guvern prin care am primit în proprietate stadionul, dar, având în
vedere acele discuţii care au fost în mass-media, am zis că este bine să venim cu o precizare
clară, cine beneficiază de gratuitate.
Iniţial, şi în forma pe care o aveţi la mapă, proiectul a preluat identic textul art. 3, alin. 2
din Hotărârea Guvernului nr. 1099/2003.
Ulterior, am avut nişte discuţii cu domnul Ţurcanu, care spune că, în aceste condiţii,
facilitatea este mult prea largă, şi se propune modificarea proiectului de hotărâre în sensul în care
să beneficieze de folosinţa gratuită a stadionului structurile sportive, asociaţii şi cluburi sportive
din municipiul Botoşani care participă la programe şi activităţi sportive prevăzute în calendarul
naţional pentru competiţiile interne organizate la nivel naţional şi competiţiile internaţionale.
La utilităţi, dumnealui doreşte eliminarea din paranteză a „etc.”. Dumnealui doreşte să
fie: energie electrică, apă, canal, energie termică, pentru că la eleventuale controale, să nu lăsăm
loc de interpretare. Mie mi se pare pertinentă observaţia.
Domnul consilier Paul Onişa – dacă tot ziua de astăzi este marcată de acest eveniment
de acordarea titlului de cetăţean de onoare tocmai pentru sport, pentru echipa de fotbal F.C.
Botoşani, aş dori să aduc un amendament la acest proiect de hotărâre, şi anume: pe durata
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menţinerii echipei în competiţia europeană, să fie scutită şi de plata utilităţilor, pentru că
performanţa este unică, pentru că toţi am achiesat la faptul că sunt demni de a deveni cetăţeni de
onoare pentru performanţă, să nu mai împovărăm pe toată această competiţie cu alte costuri.
Oricum am lua-o, echipa de fotbal este sponsorizată şi de municipiu, cu diverse sume de bani,
poate cea mai importantă sumă de bani.
Dacă tot vrem să îi ajutăm, haideţi să îi ajutăm până la capăt, pentru că perioada care
urmează este încarcată de efort fizic şi financiar din partea echipei de fotbal peste nivelul
competiţiei naţionale, ca şi costuri.
Ar fi un gest din partea noastră ca să-i susţinem şi în etapa aceasta, care este unică pentru
echipa locală în istori fotbalului botoşănean şi în istoria echipelor de club. Avem doar
performanţei individule la nivel de Botoşani în istoria sportului local, dar aceasta este unică până
în prezent. Să le acordăm tot sprijinul, dacă se poate, să venim cu ceva peste.
Poate ne gândim să susţinem 50 de suporteri la meciurile internaţionale, la meciurile pe
care le joaă în deplasare, cu cheltuieli de transport, de cazare şi altele. Dumneavoastră vedeţi că
atunci când sunt astfel de întâlniri sportive, vedem că vin din Anglia, din Irlanda, din Franţa, la
Bucureşti suporteri foarte mulţi, îşi reprezintă ţara. Părerea mea este, poate vi se pare exagerat,
că noi ar trebui să facem eforturi ca Botoşaniul să fie prezent în tribunele stadioanelor din alte
ţări, acolo unde echipa noastră de club îşi joacă meciurile.
Acolo putem să venim şi noi cu firmele noastre, să le susţinem prezenţa din Botoşani. De
ce nu, municipiul Botoşani poate să vină cu o pancartă, cu un banner care să arate ce are mai bun
aici, producătrii agricoli care vor să fie promovaţi e stadioanele respective. Este un moment de
provocare de marketing, de management, de managementul marketing-ului, folosind acest
vehicul sportiv.
Dacă veţi dori să fiţi de acord, să nu credeţi că este ceva exagerat, iar despre hotărârea şi
proiectul de hotărâre din şedinţa anterioară ordinară în are am votat cu nonşalanţă taxa să joace
echipa de fotbal pe stadion, o taxă imensă, vreau să o consider ca o eroare, şi nu ca o şmecherie
politică.
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – intenţiile dumneavoastră
sunt mai mult decât lăudabile, problema este că, după ce suntem generoşi snul acesta, anul viitor
vine Curtea de Conturi şi nu aş vrea să vă dau în detaliu cam ce cotroale primim noi de la Curtea
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de Conturi, este aproape ca un control general la un medic, numai că îţi ia şi hârtiile. Domnule
secretar, putem face lucrul acesta? Ca să lămurim şi din punct de vedere administrativ, nu numai
politic.
Domnul Secretar Ioan Apostu – domnule Onişa, ideea dumneavoastră este generoasă,
şi noi am vrut să sprijinim mai mult activitatea sportivă, în special al echipei de fotbal. Dn
păcate, pe ceea ce finanţăm noi din bugetul local, pe finanţări nerambursabile pentru activitatea
sportivă avem nişte limite de cheltuieli.
Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă – eu doresc să vă reţin atenţia cu un punct de
vedere al meu leagt de hotărârea pe care am votat-o în şedinţa precedentă referitoare la tarifele
pentru bazele sportive pentru stadion, şi aşa mai departe. După cum cei mai mulţi dintre
dumneavoastră ştiu, acest subiect a fost dezbătut prin presa electronică, prin cea locală,
televiziuni, şi aşa mai departe.
Punctul meu de vedere se referă la faptul că am fost incriminaţi acolo, majoritatea
consilierilor care am votat cu ochii închişi, în necunoştinţă de cauză, că am fost cam idioţi, şi că
am făcut un lucru ieşit din comun împotriva echipei de fotbal, evident.
Cred că marea majoritate a concitadinilor mei şi ai dumneavoastră sunt pentru sprijinul
sportului, lucru pe care l-am făcut, şi, de atâtea ori, s-a văzut. Ceea ce nu înţeleg eu este că în
acel material pe care l-am avut la mapă, sau cum l-am avut noi, electronic, nu a fost o frază, o
propoziţie care să menţioneze amestecul clubului sportiv.
Eu, ca şi consilier, am avut impresia că ei se bucură de un regim special, aceste tarife sunt
pentru terţi, pentru cei care doresc să închirieze stadionul, pentru diverse spectacole. Am votat
pentru, ca după aceea să ne trezim urecheaţi de cine avea impresia că noi am făcut un lucru pe
genunchi.
Deoarece nu se pot acoperi toate lucrurile discutate aici, uneori în două ore, doresc şi îmi
exprim solicitudinea, insist să se televizeze aceste şedinţe, cu au loc cele de la Consiliul
Judeţean, să aibă loc orice cetăţean, dacă doreşte să vadă ce se întâmplă, ce facem noi, aici, de
fapt, că suntem idioţi, că suntem deştepţi, să tragă singuri concluzia, nu să fim la mâna unora
care, poate, sunt subiectivi sau au interesul să ne facă alte deservicii.
Revenind la chestiunea legată de vot, dintre toţi cei care am votat, domnul Ghiorghiţă a
fost singurul care a fost împotrivă, şi 2-3 abţineri ale unor colegi de-ai noştri, pe care îi ştiu, sunt
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susţinători ai fotbalului, iubitori, şi îi înţeleg. Pe ce criterii a votat domnul Ghiorghiţă împotrivă,
nu am să pot înţelege. Când toţi au înţeles un lucru, el de ce nu l-a înţeles?
De aceea, eu ar trebui să fiu puţin ironic, ar trebui să îl trecem în lista cetăţenilor de
onoare pe care doriţi să îi faceţi şi pe domnul Ghiorghiţă pentru că a soft singurul băiat deştept
din tot plenul acesta care a ştiut să voteze împotriva acestui secret asupra căruia noi azi venim şi
încercăm să corectăm un lucru de care, de fapt, nu eram vinovaţi.
Ca să nu termin într-o notă nu tocmai amiabilă, aş vrea să vă spun, domnule Ţurcanu, că
şi dumneavoastră aţi avut obligaţia să ne faceţi cunoscut, când aţi prezentat acel material, ce
implică. Ori nu aţi pomenit. Am văzut, într-adevăr, la televizor, în emisiunea coordonată de
domnul Bogdan Caliniuc, v-aţi spus punctul de vedere acolo, că s-a discutat, noi nu am fost
informaţi despre aşa ceva. Eu am avut această reacţie ca urmare a faptului că nu mă simţeam
vinovat şi cred că cei mai mulţi de aici nu au ştiut că fac un lucru grav, că cetăţenii acestui oraş
ne vor purta pică pentru că nu suntem în măsură să sprijinim un lucru bun.
Suntem de acord să sprijinim sportul, este printre puţinele lucruri care ne mai alină
lipsurile cu care ne confruntăm, şi, de aceea, îmi cer scuze, dacă am reuşit, prin intervenţia mea,
să supăr pe cineva, dar doresc să spun că e necesar pentru a se şti să faceţi cunoscut acestui oraş,
cetăţenilor din acest municipiu ceea ce facem noi aici, pentru a nu mai lăsa loc de interpretări, şi
rog să primesc un răspuns, aş prefera favorabil, la această măsură, să televizaţi aceste şedinţe, şi
să le daţi în direct, pentru că exist posibilităţi, şi orice cetăţean, din casă, din fotoliul lui, să se
uite şi să vadă cine greşeşte.
Domnul consilier Paul Onişa – mi-a ridicat mingea la fileu domnul Brumă, eu am
încercat, în mod stilizat, să vă spun despre acea hotărâre cu iz şmecheresc care a fost dată. Am
observat că Eugen Ţurcanu, colegul meu, are a făcut memoriul justificativ, s-a axat doar pe
justificarea costurilor sau cheltuielilor cu noctura, cu întreţinerea stadionului. Dar am observat pe
tabela de vot că s-a abţinut în final.
Noi toţi, şi trebuie să audă şi cei care iubesc echipa aceasta, şi cei care se ocupă şi
investesc în ea, că noi nu am fost duşmanii echipei de fotbal în momentul şedinţei respective, nu
am votat împotriva bunului mers al echipei de fotbal, ci am fodst induşi în eroare. Din acest
motiv am întrebat dacă acolo a fost doar un calcul sau o şmecherie politică.
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Mie mi s-a părut, ca şi reacţie în plan sportiv sau a celor de la F.C. Botoşani că noi,
ceilalţi, care am votat pentru, suntem duşmanii echipei de fotbal, ori e total fals, şi aş vrea să ştie
de la acest microfon, toată lumea care iubeşte fotbalul local şi performanţa pe care au obţinut-o,
că noi, ace consilieri care am votat, sau eu în mod special, vorbesc în numele meu, nu am fost
împotrivă, am crezut că materialul respectiv a fost dezbătut cu conducere Clubului Sportiv, s-a
ajuns la un consens cu privire la taxele pe care le pot suporta dumnealor cu privire la folosirea
stadionului şi gazonului.
În final, am constatat că nu există niciun fel de dialog cu cei care trebuie să plătească,
pentru că nu au fost informaţi cu privire la intenţia pe care o urmărea acest proiect de hotărâre. Sau trezit şi Şvaiţer, şi Iftime, şi toată lumea care face performanţă sportivă, că de fapt, noi ne
întoarcem cu spatele când ei obţin performanţă, suntem împotriva lor, lucru total fals.
Eu nu m dorit să împovărez financiar eforturile celor care se ocupă de performanţă în
fotbalul botoşănean, aş fi vrut să îi susţin şi să nu apară o astfel de hotărâre, cu un astfel de
rezultat.
Este bine că se face acestă corecţie, am fost mult mai atent de data acesta, şi, din varii
motive, v-am cerut ca pe perioada în care F.C. Botoşani joacă sau participă la competiţia
europeană, să fie scutită şi de plata utilităţilor, pentru că costurile din buzunarele celor care
finanţează sunt deja semnificativ mai mari pe această perioadă.
Aş vrea ca pe viitor, vă fac o propunere, dacă sunteţi de acord, ca în cadrul consiliului de
administraţie, sau ce au ei la echipa de fotbal, să existe un consilier. Eu m-aş înscrie cu mare
drag voluntar acolo, să aduc informaţii cu privire la viaţa unei echipe care a dus la astfel de
performanţe, unică în instoria Botoşaniului. Să fiu alături de ei, şi în şedinţe, atunci când apare
un astfel de material, să vă aduc în vedere precizările celor care fac performanţă, celor care
muncesc pentru performanţă în judeţul acesta.
La fel am procedat şi cu Liceul Sportiv, atunci când am constatat, fiind membru în
consiliul de administraţie, că mai aveau nevoie de o sumă de bani, am făcut atunci un
amendament, am adus modificare la buget, şi am stabilit atunci şi am susţinut o sumă de bani
pentru a termina pista de atletism. Eu sunt pentru sport şi nu pentru dezvoltarea spitalelor. Eu
cred că este o politică pe care noi, Botoşaniul, am putea să o aplicăm, să iniţiem mult mai multe
activităţi sportive, mult mai multă performanţă şi vom avea mai puţini bolnavi în spitale, nu să
investim la infinit în Spitalul Judeţean, dar asta e altă discuţie.
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Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţucanu – dacă tot am fost subiectul
alocuţiunii colegilor mei, vreau să fac o precizare, şi am să vă spun şi cum am să votez astăzi:
data trecută nu a făcut altceva decât să informez Consiliul Local cu privire la cheltuielile care
sunt la acel obiectiv. Totuşi, în ultimii doi ani am investit aproximativ 2 milioane de euro, iar cu
vreo 3 ani înainte, încă o sumă destul de importantă şi la vremea respectivă.
Nu mi se părea normal, dincolo de partea de imagine şi că suntem aici sub lumina
reflectoarelor, cnd suntem controlaţi de diferite entităţi ale statului român, mă refer la Curtea de
Conturi, ANAF, domnii respectivi nu tratează lucrurile cu atâta înţelegere, cu atâta lejeritate şi cu
atâta mărinimie, cum privim noi lucrurile aici. Din contră, sunt foarte stricţi, sunt tot felul de
prevederi legale care te îngrădesc să faci lucrurile acestea, şi vera un mod normal, ca şi manager,
ca director acolo, să vă spun cum stăm real, care sunt costurile reale, doar atât am făcut.
Restul, politic, m-am abţinut, pentru că sunt om de sport şi sunt pentru sport, inclusiv la
toate sălile de sport din Botoşani sunt tarife care sunt destul de consistente şi îmovărătoarte
pentru mişcarea sportivă, dar asta e legea din România, aici am găsit o prevedere în acest HG
care ne-a predat stadionul, dar, la celelalte nu ne reglementează să dăm gratuit, din contra, ne
obligă să taxăm.
Legea se poate schimba doar în Parlament, nu se poate să o modificăm noi la Botoşani,
pentru că suntem ilegali ulterior. Drept urmare, dacă tot am fost subiectul atâtor dezbateri şi
discuţii, că am aruncat mere otrăvite, că am făcut, că am dres, în subiectul de astăzi mă declar în
stare de incompatibilitate şi nu voi participa la vot, tocmai că nu vreau să influenţez nici pozitiv,
nici negativ, nici să spună că sunt şmecher, nici că sunt iresponsabil în tot ceea ce întreprind şi
las mărinimia dumneavoastră să îşi spună cuvântul prin faptul că mă retrag din acest vot.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – haideţi să nu uităm cu toţii că oricât ne-ar
plăcea fotbalul, Fotbal Club Botoşani este un ONG, deci este ceva privat, ori toţi cei care au pus
prea mult suflet în chestia asta sunt undeva la un loc răcoros, dar fără verdeaţă. Hai să nu ne
lăsăm duşi, aceştia sunt bani publici, nu hotărâm orice. Nu este locul nostru să hotărâm aşa ceva,
oricât de bine ar da politic, imaginii, votului, că vine an electoral. Când va veni Crtea de Conturi,
vom vedea atunci.
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Domnul Secretar Ioan Apostu – nu avem cvorum pentru adoptarea hotărârii astăzi,
pentru că ar trebui cel puţin 15 consilieri.
Domnul consilier Paul Onişa – şi atunci de ce ne-am adunat? Apropo de ONG-uri, dacă
acest ONG aduce atâta performanţă la momentul zero, acum, câte ONG-uri nu sifonează bugetul
local de-a lungul istoriei, de 25 de ani încoace, pentru dat cu cretă pe trotuare, pentru asfalt,
pentru nu ştiu ce alte activităţi care chiar nu au semnificaţia momentului sportiv de astăzi.
Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă – eu doresc să vă întreb, mai ales pentru
faptul că există o hotărâre de consiliu mai veche, de ceva ani în urmă, unde se stipula că orice
entitate sportivă este scutită de la plata chiriei pentru aceste baze sportive şi că acest material nici
nu îşi avea rostul. Vă întreb: există acea hotărâre? Dacă da, atunci ce facm noi acum sau de ce
trebuie să votăm? Pentru că nu am nimic împotrivă să votăm, dar să fim în cunoştinţă de cauză.
Domnul Secretar Ioan Apostu – eu ştiu că mai este o hotărâre cu folosinţa gratuită a
unor spaţii publicitare pentru Fotbal Club nu v-aş putea spune dacă este pentru toate asociaţiile.
Din punctul meu de vedere, având în vedere ierarhia actelor normative, dar privind strict
problema stadionului municipal, această hotărâre nu şi-ar fi avut rostul, pentru că hotărârea cu
aprobarea tarifelor se adresa terţilor, celor care nu participă în campionate naţionale.
După aceea, domnul viceprimar Buliga a ieşit imediat după şedinţa de consiliu şi a spus
că Fotbal Club are folosinţa gratuită. A doua zi i-am sunat pe cei de la Fotbal Club şi le-am spus
că ei nu intră sub incidenţa hotărârii, dar, când am văzut ce s-a întmplat în mass-media locală, am
zis că este bine să venim cu o precizare expresă, ca să arătăm cine intră şi cine nu intră sub
incidenţa acestei hotărâri.
Dacă vrea cineva să joace fotbal pe stadion şi nu este corganizat ca şi club sportiv, nu
participă într-o competiţie organizată la nivel naţional, plăteşte acel tarif. Hotărârea de Guvern ne
obligă să asigurăm gratuitatea, dar, din păcate, astăzi nu avem cvorum.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – domnule director, aş fi vrut să vă întreb, dacă
tot aţi zis că nu votaţi şi conduceţi Direcţia de Servicii Publice, Sport şi Agrement, în baza cărui
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regulament sau hotărâre de consiliu local aveţi tarife diferenţiate la Sala Polivalentă pentru
asociaţii sportive?
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – este o hotărâre de consiliu,
nu îi ştiu numărul.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – şi nu se aplică şi terenurilor de fotbal.
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Locuinţe sociale – Aleea Constantin Iordăchescu”,
nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenţi (14).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Eugen Cristian Ţurcanu – declară lucrările şedinţei
extraordinare închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
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Redactat şi dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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