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Prin dispoziţia nr, 1679 din 30.10.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 05 noiembrie 2015, orele 14°°, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1679 din 30.10.2015 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ în cotidianul 
"Monitorul de Botoşani", precum şi la avizi erul Primăriei şi pe site-ul 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Florin Ioan Ghiorghiţă, prin demisie. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 18 consilieri în funcţie, învoită doamna consilier Elena 
Lazarec şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu. Nu a fost 
învoită doamna consilier Aura Simion, iar domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă a demisionat. 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi în sală (17) - lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Stelian 
Pleşca. 
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Domnul consilier Paul Onişa - fac un apel la dumneavoastră. atât cei din "SD: du si cei 
din PNL, să oprim această învoire succesivă a doamnei Aura Simion. nu cred :;:~. putem continua 

la modul acesta. trebuie su acordăm egalitate de şanse tuturor celor care sunt pc listele oc 

supleanţi, trebuie 5[; il respectăm şi pc cel care ar putea să devină colegul nostru. :':111 !ll! respectul 

pentru doamna Aura Simion. pentru intreaga ci activitate în Consiliul Local, pentru oncsuiate de 

care a dat dovadă. dar nu mai putem continua, de jumătate de an, să o învoim pc doamna Aura 

Simion cu gratuitate şi să ne ascundem după deget, că procedura noastră ar fi dintre cele mai 

corecte şi cele mai dcmocrative. 

Consider că doamna Aura Simion are multe alte probleme mai importante decât cele de 

consilier local în cadul Consiliului Local Botoşani şi cred că nu ne mai putem juca cu această 

atitudine total nedemocratică şi lipsită de obiectivitate. Oamenii. presa şi cei din municipiul 

Botoşani ne urmăresc, şi nu ne inteleg uneori din ce cauză putem să abordăm această problemă 

cu atâta nonşalanţă. 

De aceea. v-aş ruga. atât pe colegii mei de la PSD, cât şi pe cei de la PNL, să nu mai 

acceptăm această invoire până la terminarea mandatului, pentru că nu cred că acesta este rolul 

nostru aici, noi trebuie să avem un consiliu local format din 23 de consilieri cu carc să lucrăm. şi 

opinia fiecărui consilier s-a dovedit. de fiecare dată, că este foarte importantă in cadrul 

Consiliului Local. sau. de multe ori, un singur consilier, din stânga sau din dreapta axei politice a 

reuşit să întoarcă un proiect de hotărâre şi am observat cât de importantă este persoana. 

Părerea mea şi rugămintea mea faţă de dumneavoastră este să nu mai acceptăm această 

invoire succesivă. nu îi face bine nici doamnei Aura Simion faptul că o ţinem mascată în 

Consiliul Local, şi nici nouă vis-o-vis de opinia oamenilor din municipiul Botoşani. De aceea, 

din momentul de faţă, nu voi mai fi de acord să aprob învoirea succesivă nici de această dată. şi 

nici în continuare, dacă dumneavoastră nu veţi fi de acord, a doamnei Aura Simion. subliniez: cu 

toată preţuirea pentru această doamnă. atât timp cât a fost în Consiliul Local. De aceea, fac apel 

la dumneavoastră, să nu mai continuăm cu această învoire la infinit, până la terminarea 

mandatului. Să stopăm lucrurile astăzi, aici, în această şedinţă. 

Fiind supusă la vot invoirea doamnei consilier Elena Lazarec, aceasta este aprobată cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (17) - lipseşte din sală la momentul votării 

domnul consilier Stelian Pleşca. 

Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier Gheorghe Ursuleanu, aceasta este 
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (J 7) - lipseşte din sală la 
momentul votării domnul consilier Stelian Pleşca. 

Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier Sorin Apostoliu, aceasta este aprobată cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (17) - lipseşte din sală la momentul votării 

domnul consilier Stelian Pleşca. 

Fiind supusă la vot învoirea doamnei consilier Aura Simion, aceasta este respinsă cu 4 
voturi pentru, 9 voturi împotrivă {doamna consilier Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia 
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Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Mihai Cristinel Brumă, Corneliu Daniel 
Furtună Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Paul Onişa şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 abtineri 
(domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Gheorghe Gabriel Murariu şi 

Mihai Tincu). 

Domnul Secretar Ioan Apostu - având în vedere că s-a organizat într-un timp foarte 
scurt, eu v-aş propune ca în proxima şedinţă extraordinară să avem pe ordinea de zi atât 
interpclările, cât şi răspunsurile la inlerpelările formulate în şedinţa ordinară din luna octombrie. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - îmi cer scuze dacă sunt insistent, dar 

lururile, după cum aţi văzut, la nivelul întregii ţări au avut o anumită turnură. Nu vreau să 

speculez niciun context, că tot face apel o anumită persoană că vreau să speculez, nu vreau să 

speculez nimic. Vreau doar să pun nişte întrebări pertinente şi să mi se răspundă până la prima 
şedinţă, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Gabriel Murariu - da, vă rog. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - referitor la acest subiect care s-a dovedit 
extrem de sensibil şi care este în subordinea noastră, a Consiliului Local, şi a Primăriei, implicit, 
cu aceste cluburi nenorocite care au nişte autorizări date cum sunt date. 

Voi cere ca, în cel mai scurt timp, să îmi faceţi un raport, dacă nu Consiliului Local, 

atunci mie, personal, câte aşa-zise cluburi din Botoşani, nici nu ştiu cum să le categorisesc, ele 
sunt clasificate ba pizzerii, ba ceainării, ba de-astea care vând apă plată cu lămâie, câte cluburi 
sunt, care organizează astfel de evenimente culturale, dacă sunt autorizate conform legii, şi nu 
pentru 20 de locuri sau 40 de locuri, pentru că dacă facem un control la orele 12, normal că sunt 
vreo 2-3 clienţi în ele şi 40 locuri. Eu am fost în unul sau două dintre ele, în care se călcau 

oamenii în picioare. Dacă Doamne-fereşte lua foc ceva acolo, cred că ardeam ca şobolanii, 

undeva la subsoJul Casei Sindicatelor. 

Am primit o listă de la cei de la Taxe şi Impozite, nu pot să v-o dau, pentru că se invocă 

un secret fiscal aici şi nu am voie să o fac publică, in care clubul respectiva plătit anul trecut 

taxe de 1200 lei. Şi acum să nu spuneţi că am ceva cu clubul respectiv. Vă rog să extindem 
controalele şi să primim un raport pentru toate cluburile de pe raza municipiului Botoşani: dacă 

au autorizare, avem un serviciul de urgenţă noi în UAT Botoşani, dacă sunt autorizate, adună 

câte 5-6 sute de oameni acolo, repet încă o dată, nu miercuri la ora 12 sau joi la ora 14, când 
servesc câţiva cetăţeni ceaiul sau o cafea, dar să ştim cum stăm, pentru că ne trimitem copiii 

acolo să se distreze, şi spunem că sunt în siguranţă. 

Tocmai, că am tratat cu lejeritate, şi că trebuie să ajutărn, să fim întelegători, etc, şamd. 

Mai este alt club, tot pe la Sindicat, printr-o parte, se coboară pe o scăriţă în spirală, la fel 
acolo, cred că nici şobolanii nu scapă de acolo dacă se întâmplă vreun necaz. Nu are nici o 
legătură, şi nici acolo nu avem nicio legătură, dar somnul raţiunii naşte monştri, nu vreau să fiu 
părtaş la această poveste prin a tace din gură din nou. 

3
 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 05 noiembrie 2015 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - îl aşteptam pe domnul Primar, poate 

este atent. Domnule Primar, am să vă rog frumos ca în perioada imediat următoare să dispuneţi a 
fi verificat la nivelul unităţilor de învăţământ, repsectiv şcoli şi grădiniţe, situaţia autorizaţiilor 

privind securitatea la incendiu. E bine să aflăm în ce stadiu şi cum stau unităţile de învăţământ în 
acest domeniu şi, eventual, atunci când realizăm bugetul pe anul viitor, să prindem, pentru toate 

unităţile de învăţământ, obţinerea autorizaţi ei privind securitatea la incendiu. 
În acelaşi timp, am mai solicitat într-o şedinţă anterioară o situaţie a spaţiilor închiriate de 

la Colegiul "A. T. Laurian", nu am primit niciun răspuns, şi mi-aş dori ca acest răspuns, totuşi să 

apară, pentru că sunt 2-3 luni de atunci. 
Având în vedere că în decembrie cred că vom avea la mapă spre a fi votate reţeaua de 

învăţământ, vă rog, domnule Primar, să dispuneţi o analiză pertinentă a spaţiilor de învăţământ 

raportate la numărul de elevi, şi solicit acest lucru având în vedere că la unitatea de învăţământ 

Liceul .Elie Radu", din câte ştiu eu, deşi acolo nu sunt chemată la şedinţele consiliului de 
administraţie, sunt aproximativ 300 de elevi în 20 de săli de clasă, în timp ce, la nivelul Liceului 

Pedagogic, avem 1200 de elevi în 20 de săli de clasă. 

Poate e timpul să vedem şi celelalte licee cum stau de aşa manieră încât atunci când vom 

vota reţeaua şcolară poate luăm decizii privitoare la anumite unităţi de învăţământ, care ar trebui 
să devină structură la alte unităţi de învăţământ, şi, de ce nu, să folosim spaţiile de aşa manieră 

încât să acordăm o şansă elevilor de la Liceul Pedagogic, care îşi desfăşoară cursurile până la ora 
8 seara, nu mai putem vorbi de învăţământ de calitate, având în vedere că, la această şcoală, 

cursurile se desfăşoară până la ora 8 seara. 
În acelaşi timp. fiindcă tot vorbim de siguranţa copiilor noştri, mi-aş dori, de asemenea, 

să aflăm un necesar pentru asigurarea securităţii unităţilor de învăţământ, şi aici mă refer la 
camere de luat vederi şi împrejmuire pentru tot ceea ce înseamnă unităţi de învăţământ din 

Botoşani. Suntem datori, şi obligaţi prin lege, să asigurăm acestor unităţi de învăţământ tot ceea 
ce înseamnă securitate în aşa fel încât, tot pe bugetul de anul viitor să asigurăm acestor şcoli 

condiţii optime în ceea ce priveşte securitatea elevilor. 
În acelaşi timp, domnule Primar, mă bucur că aţi venit acasă şi nu înţeleg de ce, nici 

dumneavoastră se pare că nu înţelegeţi foarte mult din ceea ce se întâmplă în România, în sensul 
în care am văzut astăzi o declaraţie a dumneavoastră privitoare la majorarea preşurilor la deşeuri. 

Domnul Primar Ovidiu iulian Portariuc - vom ajunge şi acolo. 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - da, eu ştiu că ajungeşi acolo, eu v-aş 

ruga frumos să faceţi declaraţii bazate pe realitate ştiţi foartte bine că facem parte şi avem 

reprezentanţi pe care noi, Consiliul Local, i-am desemnat în ADI-AQUA şi în ADI-EcoProces, 
dumnealor acolo trebuie să ia deciziile în conformitate cu proiectele respective. Aşadar, cred că 

este timupl să nu mai venim cu declaraţii de acest gen în faţa populaţiei, fiindcă am bulversat şi 

aţi bulversat suficient de mult populaţia municipiului Botoşani. 
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De asemenea, domnul Primar, vă rog să îmi spuneţi şi mie care sunt cele 10 proiecte. 10 

investiţii, 10 şantierc pc care le veţi monitoriza dumneavoastră în perioada imediat următoare. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - eu vin în continuarea interpclării pc "'11"<" 8'1' 

avut-o în şedinţa ordinară precedentă vis-a-vis de firma care execută lucrările de intretinere ~i 

reparaţii străzi pe municipiul Botoşani. Firma care a câştigat respectiva licitaţie scoasă de către 

Primăria Botoşani. 

Vreau să spun că de la interpelarea pe care am avut-o şi pe care am pomenit-o .idincauri 
nu s-a văzut multă mişcare cu această firmă. Consider că vina aparţine executantului, nu ştiu cum 
să tratez - indolenţă, nepăsare, nu au nevoie de bani, pentru că trăim aici intr-o paradigmă: avem 
banii, conform contractului pe care îl avem la mapă cu valabilitate la 31 decembrie, undeva la I 

milion şi ceva de lei. Deci nu se ocupă, Vă dau exemplu punctual, concret: strada Ştefan Luchian 
- termen de finalizare a nu ştiu câta oară prelungit, este la 15 ale lunii curente, acolo lucrări ar 

mai fi de executat in ceea ce priveşte ridicarea căminelor de scurgere a apei pluviale la cotă. 

acolo unde ele nu necesită modificare, deplasarea lor către bordură. iar pe celălalt sens. cum 
spuneam, căminele trebuie şi mutate şi racordate la canalizare spre ax, adică sunt cumva lucrări 

mai complexe. Nu m-am legat de asfalt. Înţeleg că nu le lucrează staţia, cu toate că nu este o 

scuză, sau este o scuză lamentabilă din punctul meu de vedere, o dată ce ţi-ai angajat sub 
semnătură un contract, e problema domniilor lor de unde aduc asfaltul. Mai avem şi furnizori 
asfalt staţie care lucrează pe Botoşani, dacă a lor este stricată, nu e problema noastră, Aşa cred. 

Timpul nu ne aşteaptă, iarna ne stă după colţ şi o să vedem ce facem. Doboşari - nu mai 
zic, la fel, unde nu e nevoie de asfalt ci ridicări la cotă a căminelor, nu s-a intrat deloc, iar dacii 

privim programul de lucrări care sunt săptămânale semnate de ambele părţi, atât noi, primăria, ca 
achizitor, cât şi constructorul ca executat, sunt însuşite sub semnătură dar mare parte pc rubrica 
la termen finalizare avem aici procent, undeva la 50-80% şi predomină cuvântul nefinalizat. Ca 

să nu mai spunem că avem coloane cu O la stadiul lucrărilor. Cam asta am vrut să spun despre 
programul nostru de lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi. Vom rămâne cu bani în gestiune. 

Mai e şi aspectul acelui milion de lei pe care Consiliul Judeţean ni l-am dat pentru lucrări 

pe drumurile care dau in drumurile judeţene. Stăm şi cu ăla, lucrările nu au început, ei nu reuşesc 

să ridice două cămine, nu reuşesc să aducă o roabă de material de balastieră, să întindă. Trebuie 

să ne gândim că pe spaţii înguste, la trotuare, la mutări de cămine - acele sunt spaţii înguste de 
0,80 până într-un metru, acolo trebuie timp ca terenul să se taseze. Dacă ei vor da treburile peste 
cap doar ca să îşi onoreze şi-aşa depăşirul termen de contract, ne vom trezi cu delăsări de asfalt, 
de teren, va fi lucru de mântuială, Nicidecum un lucru gospodăresc, ca să nu spun bine făcut. Să 

sărim puţin pe ei. 

Avem o clauză de reziliere în care se spune, ca să nu mai spunem penalităţile de 0.05% 
pe zi. Trebuie şi astea percepute. Iar dacă nu se achită de obligaţii, spune negru pe alb 

unilateral, fără anunţare, înştiinţare prealabilă se reziliază contractul. Am scris acel anicol de 
dragul de a-I scrie? Adică înţeleg, dacă nu aveam bani, asta e situaţia, dar îi avem, de ce să nu ii 
folosim. Nu ştiu dacă aceştia se reportează pe 2016. şi când vom face bugetul la reparaţii pc 2016 
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ne vom raporta la suma cheltuită în 2015 şi atunci va fi suma mai mică. Şi aşa nu sunt banii 

suficienţi cât ar fi nevoie pentru Municipiul Botoşani. 

Şi dacă tot discutăm În termeni stradali şi urmează şi proiectul de taxe şi impozite locale, 

pe problema autorizaţiilor de liberă trecere. Eu am o propunere. Să aibă În vedere să aplice 
Hotărârea de Consiliu Local 70/20 II În care Într-o anexă avem stabilite. votate de noi, traseele 

prestabilite reversibile pentru transportul public de persoane prin curse regulate. Să respecte 
acele trasee. 

Nu văd necesar un autobuz În miez de zi să traverseze Calea Naţională sau Primăverii 

care şi aşa e vai de capul şi mama ei, că nu mai reuşim să o mai scoatem la capăt, şi străduţe 

Înguste. Pentru ce să avem microbuze să ne lovim? Să fluidizăm traficul. Plus că nenorocim 

carosabilul care este al nostru şi pe care ÎI plătim. Vedem cum lucrăm şi cu cine lucrăm şi abia ne 
chinuim să punem un petec de asfalt 

Noi lăsăm autobuzele şi microbuzele, nu vorbesc de transportul ocazional. Sunt acele 

trasee care au acces la autogări, autogări cu care firmele de transport au contract, n-au decât din 
auto gări, cum se procedează În oraşele mari şi cu judecată normală, Îşi intră În exerciţiu 

transportul intern, locaL Şi taximetria, 

Oferim alternativă la călători, cum să ajungă la destinaţia lor finală, instituţii, domîciliu şi 

aşa mai departe. Să se aibă În vedere să nu mai dăm liberă trecere chiar dacă e tentant că vine un 
ban la buget. Dar cred că e În detrimentul străzilor, ar avea câştig de cauză Întreţinerea străzilor 

noastre. şi ar avea de câştigat, aici În compensaţie, să Îşi facă treaba fiecare pe felia lui. Iar 
transportul local îşi vede de curtea municipiului, taximetriştii au şi ei clienţi şi au de câştigat iar 

transportatorii judeţeni, interjudeţeni, să îşi vadă de pătrăţica lor. Şi de acolo să îşi realizeze 
profituL 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună - nu aş fi vrut să intervin dar doamna 
Cătălina Lupaşcu, colega noastră, a făcut o afirmaţie aici şi aş vrea să confirme dacă am Înţeles 

bine că nu este invitată la un Consiliu de Admînistraţie. Aşa e? Contează, pentru că aş ruga pe 
domnul Primar, aşa cum are în atribuţiuni, să vegheze la respectarea hotărârilor de Consiliu 

Local şi dacă îmi amintesc eu bine, există o hotărâre de Consiliu Local din vara anului precedent 
cu privire la obligativitatea convocării, cu unele sancţiuni. 

Nu numai că ceea ce era trecut în acea ordonanţă, boicotată oarecum cu semnături în alb 
de directorii unor şcoli, nu ştiu la îndemnul cui, n-a fost declarată ilegală de către prefect, dar 
culmea, o parte din ea a fost introdusă şi prin ordonanţă de urgenţă şi în Legea Educaţiei. Aş vrea 
să ştiu ce măsuri se iau în atare situaţii. Era vorba acolo de nişte blocări ale fondurilor şi de ce nu 
se respectă chestia asta? Dacă noi dăm aici hotărâri de Consiliu Local şi nimeni nu le ia în 

seamă, atunci hai să mergem toţi acasă şi e mai bine, poate merge oraşul mai bine rară noi. 
Aş vrea să ştiu doar informativ dacă se poate, care este situaţia zonei din preajma PNL

ului. Este drum public, este privat? De ce? Acolo, dacă intraţi în acea intersecţie, o dată nu aveţi 

cum intra şi nu aveţi cum ieşi. Peste tot sunt puse nişte semne de circulaţie care interzic În toate 
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părţile. Întâmplător trec pe acolo, iau mâncare la căţel de la un magazin din spate. Lăsând gluma 

la o parte, nu ai pe unde intra, nu ai pe unde ieşi, vorbesc de sediul din spate de la Select. 

Domnul consilier Radu Lebădă - domnule Primar. revin cu o interpelare pe care că am 

făcut-o şi anul trecut inaintea începerii sezonului rece. ştim cu toţii că pe versantul de la Pacea, 
acolo se creează un săniuş ca să spunem aşa în fiecare an, chiar şi domnul vice-primar ne-a 
confirmat în ultima şedinţă. V-aş ruga totuşi, chiar nu găsim bani să facem câteva măsuri de 

protecţie acolo, să punem un gard măcar? Totuşi voiam să cheltuim un miliard doar ca să mutăm 

patinoarul, şi nu găsim bani ca să punem un gard de protecţie? 

Domnul consilier Paul Onişa - pentru că tot am observat că suntem în plasa 

evenimentului tragic care s-a petrecut la Bucureşti în legătură cu siguranţa şi securitatea oraşului, 

in urmă cu două luni de zile vă făceam un apel în legătură cu mentenanţa reţelei de hidranţi a 

municipiului Botoşani. 

Cred că e pentru ultima oară când vă amintesc importanţa acestui contract de mentenanţă. 

Am fost contrariat în lipsa domnului primar cât a fost plecat, că ba sunt puşi la punct, ba îi au în 

sarcină ba unii ba alţii. au făcut lumină într-o şedinţă, şi pentru acum că sunteţi prezent, domnule 
primar, şi cred că vă interesează siguranţa şi securitatea oraşului, a avut o interpelare şi a făcut 

lumină din nou domnul secretar - 6 nu mai sunt în evidenţa nimănui. o parte ar fi pe undeva pe la 

Nova Apa Servo 
Eu cred că un hidrant funcţional în trotuar în faţa unui club sau în curtea unui om, între 

timp vreau să vă informez că au mai ars câteva case în Municipiul Botoşani în luna în care nu aţi 

fost în oraş şi cred că administraţia are o mare responsabilitate cu privire la siguranţa cetăţenilor. 

Nu am primit de două luni de zile nici un răspuns la interpelare, cred că nu îşi doreşte 

nimeni să trateze cu indiferenţă această situatie, nu cred că pierderile de vieţi omeneşti, de averi 
ale oamenilor agonisite în viaţa lor, să ardă aşa prin centrul oraşului prin casele lor. Nu trebuie să 

vă gândiţi că există vreun interes din partea cuiva, eu cred că trebuie să priviti cu luciditate la 
siguranţa şi securitatea cetăţenilor. 

Este o problemă care se demonstrează în ultimul timp că are o importantă covârşitoare, 

mai mult decât un extinctor într-un club sau Într-un bar sau nu ştiu unde. Câţiva hidranţi pe o 

stradă pot rezolva problema până la venirea pompierilor, se constată de multe ori că pompierii nu 
pot intra până la locul incendiului, aveti exemplul la Bucureşti, iar câţiva hidranţi pe strada 
respectivă ar fi rezolvat multe din probleme, nu numai hidrantul ca atare ci alături de el furtune şi 

cheia de decuplare a hidrantului încât cei instruiti de pe stradă să poată să actioneze până la 
venirea pompierilor. 

Este prima şedinţă, prima întâlnire a noastră după acest eveniment cu repercusiuni 

importante în viata politică a ţării şi cred că şi în cea a Municipiului Botoşani. Vedeţi că în urma 
unui astfel de incident a căzut Guvernul şi v-aş ruga să nu vă jucaţi cu siguranţa şi securitatea 
celor din Municipiul Botoşani. şi vreau să vă atrag atenţia în mod deosebit, din nou, cred că vă 

plictisesc, cu siguranţa cu privire la transportul public local cu tramvaiul în Municipiul Botoşani. 
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Dl.i:nnu;'~> J'rin.cr. i:;v"qi majoritatea in AGA sau stimaţi coleg: consilieri lccali care faceţi 

parte elin AGA la Modern Calor, vă rog frumos S2. \'5 întruniţi Într-o şedinţă şi S3 solicitaţi 

operatorului numărul de convenţii individuale încheiate de Modern Calor cu proprietarii care 

sunt posesori dc centrale. 

Fiindcă în şedinţa trecută 3111 avut la mapă atât cetăţeni care au caştigat în instanţă 

procesul, şi mi se pare firesc, nimeni nu poate S3 îţi trimită acasă o factură fără să fi avut un 

contract. fără S[i fi respectat o hotărâre de Consiliu Local. respectiv incheierea acestor convenţii, 

~i haideţi ca măcar lucrul acesta să îl facem pentru cetăţeni, fiindcă vine sezonul rece. banii sunt 

din ce în ce mai puţini in buzunarele cetăţenilor noştri ~i in acelaşi timp dumneavoastră le-aţi 

promis că veti rezolva acest lucru. 

Vă r0g frumos să îl rezolvati. Cum: Prin colegii dumneavoastră care fac parte din AGA 

la Modern Cal OI' şi respectiv Consiliul de Administraţie .. respectiv directorul de la Modern Calor, 

Dacă nu veţi rezol V3. aş dori măcar să ştiu şi să aflu răspunsul la această intrebare: întrebare pe 

care de altfel am pus-o la începutul mandatului 111CU ~i la care nu am primit răspuns.. respectiv aş 

vrea S2. ştiu numărul de convenţii individuale încheiate de Modern Calor cu proprietarii posesori 

de centrale termice. 

Domnul consilier Mihai Cristlnel Brumă - intervenţia mea va fi scurtă .. Vreau să atrag 

atenţia asupra faptului că majoritatea drapclclor care se un~ pc stâlpii din municipiu sunt 

deteriorare .. Am atras atentia cu ocazia asta, când am fost norificati S[1 coborârn drapelele în 

bC1113., am observat că multe dintre drapele se impun a fi înlocuite, sunt rupte.. decolorare. şi nu 

arati tocmai bine .. 

a ahă intervenţie Se referă la faptul că am observat că in parcarea magazinului general 

din Centru există în fiecare zi anumite microbuzc care fac transport intcrjudcţcan, în zona 

limitrofă a municipiului, şi şi-au stabilit acolo staţiile dc plecarc. Nu ştiu dacă au autorizaţie în 

acest sens şi 8.Ş recomanda o verificare asupra acestui lucru, pentru că, de multe ori, încurcă 

circulatia. cu sau TI1ră voia lor, dar ocupă un spaţiu destul de mare, şi şi-aşa este aglomerată la 

orele ele vârf acea parcare. 

DomnIII consilier Cosmin Ionut Andrei - aş vrea să îi dau un răspuns doamnei Cătălina 

Lupaşcu şi aş face acest lucru tot cu o intrebare: de ce doriţi situaţia privind numărul de elevi, vă 

pregătiţi să închideri vreun liceu? Daca tot aCU111 aveti gUVCI11Ul, aeU111 urmează şi nişte spitale'? 

Ştiu că aţi lucrat în domeniu şi aveaţi acces la această situatie, spuneţi-ne din prima care sunt 
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intenţiile ca să prevedem în buget acest lucru, Iar dacă tot veni vorba de colegi, cred că îl puteţi 

întreba pe colegul dumneavoastră, domnul Diaconu, câte convenţii a încheiat, nu trebuie să 

facem noi o şedinţă cu reprezentsnţii AGA. 

Domnul consilier Eugen Crîstian Ţurcanu - domnule Cosmin Andrei, care în ceasul al 
XILlea daţi dovadă de imaturitate, şi oamenii ne-au trimis aici să rezolvăm nişte probleme, hai, 
domnule, să lăsăm odată discuţiile acestea stupide, politice. 

Dacă tot discutăm despre nemurirea sufletului şi tot felul de chestii mărunte, spuneţi-mi 

situaţia investiţiei la Teatru, vreau un răspuns scris, când se va termina această investiţie, daă 

Primăria Botoşani va fi penalizată, şi paradoxal, aţi lăsat nişte copii, a propos de ce se întâmplă 

acum în societate, aceşti tineri care au iniţiativă, aţi lăsat nişte copii să pic teze un perete acolo, pe 

care noi, teoretic, va trebui să îl renovăm şi să îl reamenajăm. 

Mi se pare foarte cinică atitudinea asta, să îi lăsăm să piardă vremea pur şi simplu acolo. 
Le-aţi spus lucrul ăsta, că terasa respectivă vine reparată? 

A doua la mână: avem un Centru de Informare Turistică, am trecut pe la dumnealor, i-am 
întrebat cum merge treaba, şi mi-au spus că au făcut către dumneavoastră, ccătre domnul Cosmin 
Andrei, nişte materiale în care v-au solicitat să le daţi un Ghid al Botoşaniului Turistic şi pe care 
îl ţineţi la avizat de vreo trei luni. E atât de greu să îl aprobaţi, să îi daţi drumul la "bun de tipar" 

la ghidul turistic, trebuie să discutăm aici? L-aţi şi pierdut, nici măcar nu îl găsiţi, sunt 
constemaţi acei oameni că e posibil aşa ceva, şi tot cei de la CNPTI v-au rugat şi pe 
dumneavoastră şi n-aţi avut timp, să faceţi nişte hărţi în limba engleză. Paradoxal, mai vin şi 

oameni care vorbesc engleza în municipiul Botoşani şi au nevoie de hărţi în limba engleză, nu 

numai în română. 

Şi tot cei de acolo au cerut, tot colegul Ovidiu Luca stăpâneşte domeniul, să găsim o 
parcare pentru autocarele care vin în scop turistic în Botoşani, pentru că nu avem acest loc de 
parcare pentru autocare, vă rog să rezolvaţi acest lucru. 

Doamna consilier CătăIina Camelia Lupaşcu - domnule Cosmin Andrei, ajungem în 
2016, nu ştiţi Legea administraţiei publice locale, păcat. Domnule Cosmin Andrei, elevii Şcolii 

Nr, 3 au fost mutaţi la Şcoala Nr. 2, nu am venit aici în consiliu să spun că aţi închis o şcoală, 

fiindcă nu s-a închis o şcoală, ci s-a luat o decizie bună de aşa manieră încât elevii să aibă acces 

la educaţie de calitate. 
Nu m-am gândit nicio clipă, fiindcă noi nu putem închide şcoli, domnule Cosmin Andrei, 

nu putem face lucrul acesta, Dumneavoastră poate aţi avut un guvern, noi nu avem un guvern, vă 

că avem guverne dumneavoastră, dumneavoastră aveţi felul dumneavoastră de a gândi, m-am 
obişnuit cu lucrul acesta şi nici măcar nu încerc să-mi explic ce faceţi. Deci nu închidem şcoli, 

domnule Cosmin Andrei, cum nu am închis nici măcar Şcoala Nr, 3, ci folosim resursele de aşa 

manieră pentru a asigura copiilor servicii de calitate. Vă rog frumos să studiaţi Legea 
administraţiei publice locale. 
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Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - voi da un răspuns domnului Ţurcanu în ceea 
ce priveşte peretele de la Teatrul Mihai Eminescu, acolo este o concesiune, iar toată lucrarea de 
investiţie nu priveşte şi această grădină publică, ştiţi foarte bine că a fost o şedinţă în care a 

trebuit să aprobăm organizarea unei licitaţii, şi acel perete este În acest moment în administrarea 
Aquaterm, dacă nu mă Înşel, firma care a câştigat licitaţia. V-aş ruga să fiţi mai atent la şedinţe, 

domnule Ţurcanu, să nu îmi cereţi mie să fac hărţi în limba engleză, pentru că În afară de strada 
Nicolae lorga, pot să spun Nicolae Iorga Street, mi mult ce să fac, să desenez în altă limbă, cum 

să fac eu hărţi În limbă engleză? 

Haideţi să facem o echipă, explicaţi-mi dumneavoastră cum să fac o hartă în limba 
engleză, şi eu o fac, dacă trebuie. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - vorbim despre promovarea turistică a oraşului, 

acest centru, poate e bine să afle domniile lor că vineri, sâmbătă şi duminică în Botoşani are loc 
un eveniment cultural internaţional, cu trupe de balet din Germania, Italia, Franţa, şi apoi din 
ţară. Sibiu, Bucureşti, trupe care au făcut spectacol pe scene de renume, în Europa, şi cred că ar 

fi fost un prilej bun pentru dânşii, adică să iasă puţin la treabă, dacă tot i-am înfiinţat şi există. 

Ar putea veni în întâmpinarea acestui grup, ca să arătăm şi noi ce avem, unde avem, cât 

avem, iar referitor la locuripe de parcare pentru autocare, ele există, printr-o anexă la HCL 70, 
bine delimitate şi aprobate. 

Aici subliniez, să încercăm cumva, sau voi face o propunere de proiect de hotărâre, un 
proiect de hotărâre pentru accesul autocarelor doar în scop turistic, să aiă accesul liber în 
municipiul Botoşani rară liberă trecere, doar în scop turistic, iar la cursele regulate să nu li se dea 
fără număr autorizaţii de liberă trecere, cu o excepţie, să li se permită accesul în autogara cu care 
au contract. Aici sunt de acord, chiar dacă intră pe zona protejată a muncipiului, în acel 

perimetru va intra bine motivat şi argumentat, care autogară pe traseul respectiv, îi stabileşte 

traseul, şi atunci va avea acces pe acea porţiune. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - solicitarea pe care am făcut-o este la 

cererea celor de la Centrul de Informare Turistică, respectiva doamnei care este şef de centru 
acolo. Nu este iniţiativa mea şi nici nu am vrut să vin să o fac pe-a interesantul aici. Dacă 

domnul Cosmin Andrei consideră că ar trebui să ma ia pe mine la mişto, îl felicit pentru 
atitudinea aceasta constructivă pe care o are în Consiliul Local. 

Domnul Primar Ovidiu Iullan Portariuc - stimaţi colegi, în primul rând vreau să vă 

spun că mă bucur că ne reîntâlnim din nou, şi avem pe ordinea de zi un punct important în tot 
ceea ce înseamnă anul 2016 pentru municipiul Botoşani, voi încerca să depăşesc momentul 

acestor contre politice Între consilieri şi voi încerca să mă concentrez doar pe soluţiile tehnice 
vis-a-vis de probleme ridicate, strict din punct de vedere administrativ. 

Vreau să vă asigur că în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa la nivel de municipiu 
Botoşani, în ceea ce priveşte exploatarea acestor cluburi, restaurante sau alte tipuri de locaţii, au 
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confirmarea că în municipiul Botoşani lucrurile sunt în ordine. ~i ce: nu trebuie s~ ne Iaccm 
niciun fel de griji din acest punct de vedere. 

îi răspund şi doamnei Lupaşcu, strict tehnic. în ceea ce pri. ;':~.lC sipuranta şi s~·,... uriiatca la 
nivelul şcolilor, nu vreau să spun în ce stadiu au fost găsite aceste unităţi şi cât s-a investit în 

ultimii trei ani în ceea ce priveşte schimbarea instalaţiilor electrice. investiţii in ceea ce priveşte 

sistemele de supraveghere video, tot ceea ce înseamnă, aşa cum am mai spus, securitate şi 

siguranţă. 

Ele vor continua şi în perioada următoare, investiţiile au crescut exponenţial. am ajuns la 
investiţii de aproape 800 de mii de euro în ultimii trei ani în ceea ce priveşte sistemul de 

învăţământ, deci am demonstrat prin fapte. nu prin vorbe că această siguranţă este o prioritate 
pentru noi. 

În ceea ce priveşte propunerea de reorganizare, vin Încă o dată cu rucămintea la 
dumnavoastră de a veni cu o propunerer concretă, şi aici da-ţi-mi voie S3 vă impărtăşcsc acest 

model administrativ pe care l-am văzut în acest schimb de expericntă, acolo unde consilierii. de 
la începutul mandatului, au fiecare câte un domeniu de care răspunde, de care sc ocupă, şi pe 

care, practic, îl gestionează. 

Sigur că e bine să vii la şedinţă, să faci o interpelare, şi. după o lună. din nou. o altă 

interpelare, dar poate e mai greu de urmărit, în timpul unei luni, şi aveti acces la Executivul 

Primăriei. cu o problemă specifică, de luat, de urmărit. A rămas, cu zic. suficient timp, în aceste 
şase luni, astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să puteţi lua o problemă pe care ne-o ridicaţi 

nouă aici, în atenţie, pentru că. ştiţi foarte bine, aici se adună sute de probleme. nu discutăm doar 
de, ca să mă exprim punctual, nu se discută doar indicatoarele care duc spre PNL sau anumite 
şantiere pe care le-aţi menţionat dumneavoastră, toate se adună aici. 

În primul rând, trebuie să asiguraţi funcţionarea pentru tot ceea ce înseamnă servicii 
publice în municipiul Botoşani, salarii şi aşa mai departe. Noi ne concentrăm. în primul rând. ca 

lucrurile să meargă la parametrii funcţionali şi, sigur, după asta intervenim şi punctual. 
Din acest motiv, rugăminte mea la dumneavoastră este, lăsând la o parte orice fcl de 

dispută politică ce poate, pnă acum, a animat prea mult aceste şedinţe de consiliu, să ne luăm 

fiecare câte o problemă punctuală şi să o urmărim în aceste şase luni. exact cum a spus domnul 
Onişa, dacă dumnealui a ales această problemă cu reţeaua de hidranţi, haideţi să o urmărim până 

la capăt, până la urmă, să vedem cu o rezolvăm. 

Aveţi acces la tot ceea ce înseamnă personalul şi Executivul Primăriei. Vă spun că acest 
model funcţionează în afară, şi pe acelaşi tip de legislaţie ca la noi, acolo unde vă 10\ iţi de o 
anumită rezistenţă din partea funcţionarilor publici care nu vă dau sprijinul de a rezolva aceste 

probleme. atunci solicitaţi sprijinul nostru, şi, sigur, vom interveni să vedem de ce nu vă acordă 
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acest sprijin. A puncta doar o întrebare, o dată pe lună. o problemă, cred eu că nu e suficicm 
pentru ceea ce înseamnă administraţie, şi implicare, până la urmă, a Consiliului Local. L] 

probleme administrative. 
Nu voi intra punctual în toate, vreau să îl asigur şi pe domnul consilier Leb.x':' <1,

versantul de la Pacea, acolo proiectul este gata. pentru acel Par ..Aventura", este proiectată re 
zona respectivă amenajarea locaţiei pentru săniuş. Acum, dacă vom găsi sume în aşa fel încât S'l 

facem o amenajare provizorie în această iarnă. încercăm să o facem până începe sezonul rece. 
dar acolo este prevăzut un proiect, ştiţi foarte bine, complex de aproape 8 milioane lei noi. 
aproximativ 2 milioane de euro, care înseamnă amenajarea întregii zone sportive şi de agrement 

de pe versantul Pacea. 
De asemenea, doamna consilier Lupaşcu, începând de luni, dacă sunteţi interesată, vei 

aştept, alături de mine, să vizităm şantierele din municipiul Botoşani, şi veţi vedea că nu sunt 

numai zece, sunt mai mult de zece, şi poate aşa vom identifica împreună şi soluţii la problemele 
care apar zilnic în derularea acestor investiţii şi a acestor lucrări. Dacă vreţi, vom începe cu cel 
mai mare şi mai complex proiect pe care îl desfăşoară municipiul Botoşani la ora actuală. cei mai 
complex proiect desfăşurat În municipiul Botoşani în ultimii 25 de ani, vorbesc de proiectul 
Comişa, unde sunt probleme tehnice complexe, şi o să vă invit în următoarea vizită, alături de 

mine pentru a vedea şi dumneavoastră care sunt provocările, doar în câteva zile, la o asemenea 
investiţie şi ce efort şi atenţie trebuie depusă pentru a gestiona o asemenea investiţie. 

Eu vă propun, dacă mai sunt, sau nu am răspuns la toate interpelările, o să vă asigurăm in 

scris răspunsul la aceste interpelări, să trecem la ordinea de zi, pentru că avem acest proiect spun 
eu, vital pentru funcţionarea în parametri normali a anului financiar 2016, pe baza acestui proiect 
vom construi bugetul, vom avea nevoie de părerea avizată a dumneavoastră vis-a-vis de modul 
de alocare a banilor şi de asta vă chem, alături de mine, să vizităm aceste lucrări, împreună cu 
exectivul, în teren, asupra a aceea ce se întâmplă în municipiul Botoşani. 

Înainte de a trece la ordinea de zi, da-Ii-mi voie să vă spun şi eu câteva cuvinte legate de 
acest proiect. Cerinţa noastră către Direcţia de Impozite şi Taxe a fost ca să menţinem nivelul 

impozitelor şi taxelor la nivelul anului 2015. deşi nevoile financiare sunt în creştere din multiple 
cauze, nu numai creşterea salariului minim din 2016 ce, de asemenea, va avea un impact asupra 
bugetului, dar vorbesc de investiţii în derulare, investiţii care vor trebui derulate şi în 2016. 

creşterea generală a cheltuielilor, sunt propuneri noi de deschideri de alte proiecte, dar am 
încercat să menţinem, prin limitarea cheltuielilor, şi, mai mult printr-o optimizare a lor, prin 

economii realizate, să ne încadrăm şi să reuşim să echilibrăm bugetul în 2016, pe aceeaşi 

structură fiscală, pe aceeaşi filozofie fiscală pe care am avut-o şi în 2015, cu o singură excepţie, 

toate impozitele şi taxele rămân la acelaşi nivel ca în 2015, cu o singură expecţie. şi mă refer aici 

la acele clădiri neîngrijite sau terenuri, care se află în interiorul oraşelor şi care, de atârca 

ori, inclusiv dumneavoastră aici aţi ridicat problema prin interpelări. 

Vă voi da un singur exemplu: o clădire, poate o ştie toată lumea, din zona Bulevard, o 
clădire neîngrijită, o clădire istorică. Dacă, până în prezent, proprietarul plătea un impozit dc 
aproape 15.000 lei anual, prin această propunere va trebuie să plătească 30.000 lei anual, şi vom 
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vedea dacă în această situaţie îşi va mai permite să menţină un asemenea monument ;q:li i...: sau 

să permită degradarea unui asemenea monument. Cred că e o măsură necesară, dac', :,C' ," ,':: 

roade, anul următor vom creşte şi acest nivel, pentru că Noul Cod Fiscal ne permite şi ri(;:cc:'~~ 

acestui nivel pân la 500% la acest impozit, am decis să ridicăm acest impozit gradu..'. "er,[;'u i' 

vedea cum se schimbă comportamentul proprietarului in funcţie de acest impozit. 

După ce domnul consilier va supune atenţiei dumneavoastră, vreau să îl rog l'" domnu i 
Neamţu să facă o scurtă prezentare de 10-15 minute. dacă puteţi trece în revistă, cât ma; pe scurt 

şi succint, această nouă structură a hotărârii privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea cnantumnlui 

taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2016- este avizat favorabil de comisiile de specialitate 

nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5. 

Domnul director adjunct al DITL Dumitru Neamţu- Vreau să vă mulţumesc pentru că 

îmi daţi această posibilitate de a prezenta modificările de bază care sunt aduse asupra calculului 

impozitelor şi taxelor locale. Prin noul Cod Fiscal, aprobat prin Legea 227 din 2015 care a fost 

publicat în 9 septembrie în Monitorul Oficial se aduc modifcări importante atât în stabilirea cât şi 

în calcularea şi Încasarea impozitelor şi taxelor locale. 

Atât serviciile de specialitate din Primărie, cât şi Executivul Primăriei au analizat cu 

multă răspundere noile prevederi legale căutându-se a se merge pe principiul ca impozitele şi 

taxele locale din 20 I6, deşi există aceste modificări majore în stabilire şi calculare, să nu crească. 

Deci să rărnânem, pe cât posibil, la nivelul anului 2015. 

Aceasta a presupus din partea specialiştilor multe calcule şi simulări astfel încât să găsim 

variantele optime destabilire a impozitelor. Aş intra pe primul impozit şi cel mai important 

impozitul pe clădiri. Aici, practic, s-a schimbat strategia de calculare a impozitului. Impozitul se 

calculează în funcţie de destinaţia clădirilor şi se urmăreşte o armonizare a modului de calcul a 

impozitului pe clădiri, care sunt deţinute de persoane juridice cu cele deţinute de persoane fizice. 

S-a mers pe o clasificare a clădirilor - pe clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi clădiri cu 

destinaţie mixtă şi s-a reglementat modul de calculare a impozitului pe fiecare tip de clădire 

menţionat. 

La clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele fizice - deci aici intrând toate 

apartamentele, casele şi anexele. Impozitul pe clădiri am reuşit să-I menţinem la 80-90% dintre 

contribualibi la nivelul anului 2015. La apartamente este menţinut în totalitate la nivelul anului 

2015, prin faptul că deşi s-a schimbat modalitatea de calcul a suprafeţei construite desfăşurare. in 

sensul că acel coeficient de transformare a suprafeţei utile in suprafaţă construită a crescut de la 

1,2 la 1,4, noi am asigurat prin scăderea cotei de impunere de la 0,1% la 0,08% să menţinem 

impozitul din anul 2015. 

Având în vedere faptul că s-au modificat şi procentele de scădere a impozitului pentru 

clădirile mai vechi, e posibil ca într-adevăr unii contribuabili să aibă chiar impozitul mai mic. În 

noul Cod Fiscal nu mai sunt prevăzute majorări de impozite pentru deţinerea mai multor clădiri 

sau un calcul prefcrenţiat prin majorarea impozitului pentru clădirile care sunt cu (1 suprafaţă 

construită mai mare de 150m. 
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Vechiul Cod Fiscal dădea pentru prima clădire deţinută, în afara clădirii de locuinţă o 

creştere a impozitului de 65%, pentru a doua clădire o creştere de 150% şi pentru a treia clădire 

şi următoarele, o creştere de 300%. Aceste cote de majorare a impozitului prin noul Cod Fiscal, 

au căzut. Tototdată, pentru clădirile cu o suprafaţă construită mai mare de 150 m erau nişte tranşe 

de majorare de câte 50 metri sau fracţiune de 50 metri prin care impozitul se majora cu 5% 

fiecare tranşă, ceea ce a căzut. 

În acest mod. s-a impus cu necesitate ca la clădirile nerezidenţiale, pentru că în mod 
deosebit, cei care deţin mai multe clădiri. într-adevăr sunt mulţi care deţin mai multe clădiri cu 
destinaţia de locuinţă, deci clădiri rezidenţiale, respectivii vor plăti clar un impozit mai mic 

pentru că la toate clădirile rezidenţiale impozitul se calculează la fel. 
La clădirile nerezidenţialc, având în vedere faptul că au fost aceste rnarje de creştere în 

anii precedenţi, am stabilit şi am propus o cotă de impozitare de 0,4% în condiţiile în care legea 
permite o cotă între 0,2% şi 1,3%. 0,4% rezultă dintr-un calcul tehnic care să acopere tocmai 
acele majorări care se aplicau în anii anteriori pentru deţinerea mai multor locuinţe sau pentru 

suprafeţe mai mari. În acelaşi timp. 0,4% este şi cota minimă pentru clădirile din agricultură. 

Deci am aliniat la clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele fizice ca această cotă să fie 
pentru toate clădirile nerezidenţiale, de 0,4%. 

Pentru clădirile deţinute de persoanele juridice, am propus o cotă de 1,3% aşa cum a fost 
şi in anul 2015 pentru a se asigura o stabilitate şi o predictibilitate din partea agenţilor economici 
în ceea ce priveşte impozitul pe care îl au de plătit. 

La persoanele juridice însă, este de menţionat că pentru cei care deţin clădiri rezidentiale, 
pentru aceştia s-a propus o cotă de impunere de 0,1%. Deci la clădirile deţinute de persoanele 
fizice este de 0,08%, la cele deţinute de persoanele juridice s-a propus cota de O, I%. De ce s-a 
propus cota de O, I%? Pentru că la persoanele juridice calculul nu se face după valoarea normată 

a impozitului. Deci valoare impozabilă normată şi care se aprobă prin această hotărâre, ci se face 
in funcţie de o valoare evaluată de un evaluator avizat. 

În condiţiile în care la persoanele fizice există o actualizare la inflaţie, la persoanele 
juridice, nefiind această actualizare, s-a mers pe aceast 0,1%. O, I% este un nivel foarte scăzut, 

având în vedere faptul că în anii anteriori, deci în anul 2015 a fost nivelul cotei pentru clădirile 

rezidenţiale deţinute de persoanele jurdice a fost de 1,3%. Pentru clădirile nerezidenţiale din 

agricultură deţinute de persoanele juridice, de asemenea, s-a mers pe cota de 0,4%, care este o 
cotă normată. 

Ceea ce mai este de menţionat la clădiri este faptul că prima dată, in noul Cod Fiscal, se 
are în vedere o impozitare suplimentară a clădirilor care nu sunt îngrijite. Şi avem in Anexa nr. 8 
criteriile de încadrare a clădirilor care nu sunt îngrijite. În mod deosebit am avut in vedere criterii 

care să se refere la rezistenţa clădirilor, care să se refere la faţade, la uşi geamuri - să fie integre, 
să se refere la acoperiş şi de asemenea, un ultim criteriu să se refere la balcoane care să fie sigure 

şi să nu existe problema căderii balcoanelor. 
Bineînţeles că încadrarea în clădiri neîngrijite nu o va face Direcţia de Impozite şi Taxe 

Locale ci se va face punctual prin hotărâri ale Consiliului Local, punctual, pentru fiecare caz în 
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incat ~:~1 cC,1T1pens[1l11 pe cât posil-ii ~~cc2. impozitare şi a terenului de sul: construcţii. 
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persoanele fizice, asigurăm prin aceasta aproape in totalitate manţincrca nivelului impozitului cu 

cel din anul 2015 iar la persoanele juridice. în mare p311e. Se întâmplă însa la cei care deţin hale 

industriale deosebit de întinse. să nu reuşim să menţinem impozitului pc teren la nivelul anului 

2015. Dar sunt cazuri paniculare. 

Ceea ce este de menţionat este că impozitul la cec. mai mare parte a populaţiei se va 

menţine, dar ţin:::: foarte mult de structura de proprietate şi de bunurile care le au pe proprietatea 

pe care o deţin. Şi de aceea. nu putem face o aliniere. VOT fi foarte multi care vor avea o reducere 

de impozit, dar vor fi şi câţiva contribuabili care vor avea o creştere a impozitelor. Dar am 

inccrcm. cât am putul. să aplatizăm de aşa natură încât totul să fie uşor de suportat În cazul in 

care la cineva ar fi o creştere. 

În cazu! impozitului pe mijloacele de transport s-au menţinut toate impozitele la acelaşi 

nivel. Atât doar. a apănn o nouă categoric de mijloace de transport care s-a dcfalcai dintr-o altă 

categoric anterior existentă. în sensul aparitiei unei categorie de motociclete. tricicluri care au 

capacitate de peste 1600 centimetri cubi. dar care nu schimbă fundamental impozitul pe 

mijloacele de transport. 

Referitor la taxele pentru eliberarea de certificate. autorizaţii. aici am căutat să menţinem 

exact nivelul din anul 2015. Singura laxa la care nu s-a putut menţine Întocmai nivelul din 2015, 

dur ia care de asemenea 80-900,{) este menţinut întocmai. este taxa pentru autorizarea spaţiilor de 

alimentaţie publică. Aici legiuitorul a venit cu o alte nivele de impozitare astfel încât noi am 

Încercat sj stabilim o dcfalcare de aşa natură astfel încât cea mai mare parte să rămână la acelaşi 

nivel. 

Domnul Prtmar Ovidiu Iulian Portariuc - stimaţi colegi, dacă mai sunt întrebări, 

domnul director Neanuu este aici să mai răspundă. Până atunci aş vrea să ne îndreptăm către ari. 

4 din hotărâre şi anume taxa locală de salubrizare. Ajungem şi 1([ acest punct care a fost anticipat 

de unul dintre consilieri în interpelare. 

Aici o să rog pe domnul director Drclciuc de la urbanSer\' să Iacă o succintă prezentare 

în 5-10 minute a necesităţii majorării şi 111ai mult decât atât, 53 vedem care sunt cauzele care duc 

la această majorare şi să vedem cum putem alege noi cea mai bună variantă din cele propuse de 

dumenavoastrăîn acea modelare, acel scenariu stabilit şi propus domnilor consilieri. 
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Domnul director al UrbanServ Simion Drelciuc - acum două săptămâni de zile am primit 

din partea Primăriei o adresă trimisă de către EcoProces prin care am fost instiinţaţi să avem În 
vedere la stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2016 că va trebui s~ achităm la depozitul de 

la Stăuceni o taxă de dezvoltare prevăzută in proiectul Sistemului de management integrat al 

deşeuri lor, asumată de majoritatea consiliilor locale din judeţ de 74,04 lei pentru fiecare tonă 

depozitată. 

Am propus nivelul taxei de salubrizare către compartimentele de specialitate ale 

Primăriei Botoşani având in vedere trei elemente de costuri care influenţează taxa pe anul 2016. 

Un prim element de cost este creşterea salariului minim preconizat, valoare care va fi in 2016. 

Menţionez că din anul 2013 nivelul taxei de salubrizare nu a fost indexat deşi noi, in calitate de 

operator, in fiecare an depus la Primăria Botoşani intenţiile de indexare a taxei. 

Legea s-a schimbat, orice ajustare sau modificare ce implică nivelul taxei se face 

incepând cu anul 2014 de către Consiliul Local. În aceste condiţii, în documentele pe care le 

aveţi la mapă referitoare la nivelul taxei de salubrizare sunt cuprinse costurile care influenţează 

creşterea taxei. Deci este creşterea salariului minim de la 800 lei în 2013 la 1200 lei cât este 

preconizat cu 1 ianuarie 2016, asta implică o creştere cu 50% a cheltuielilor aferente cu salariul 

minim şi a cotelor care se plătesc aferente cotei respective, la care UrbarrServ a calculat influenţa 

şi a ajuns la o creştere de 12-14% în tona de deşeu, influenţa acelei cotc de dezvoltare impuse 

prin proiectul Sistemul de management integrat al deşeurilor, de 74,04 lei. dar care va influenţa 

taxa doar în momentul în care se va deschide depozitul de la Stăuceni şi vom fi nevoiţi să ducem 

deşeurile acolo şi influenţa costurilor privind relocarea deşeurilor de pe cele trei spaţii de stocare 

temporară aflate la nivelul municipiului Botoşani. 

Începând cu anul 2012, toate deşeurile colectate de pe raza administrativă a Municipiul 

Botoşani, au fost depozitate în aceste spaţii de stocare temporară. Autorizaţiile emise prevăd 

pentru Consiliul Local, în calitate de proprietar al spaţiilor şi pentru Urban Serv, în calitate de 

operator, ca la finalizarea depozitului de la Stăuceni, aceste depozite sunt declarate închise şi 

toate deşeurile stocate aici vor trebui transferate la Stăuceni. 

În calculul cotelor de relocare - şi sunt prevăzute tarifele maxime de depozitare de la 

Stăuceni, în acest moment necunoscând care va fi tariful real de depozitare la Stăuceni. În aceste 

condiţii, noi am prezentat un calcul justificat, în conformitate cu un ordin al ANRSC unde, pe 

elemente de cheltuială. aşa cum prevede legislaţia, am explicat toate aceste elemente de 

cheltuieli. 

Urmează ca dumneavoastră să stabiliţi modalitatea în care poate fi cuatificată această 

taxă. Pot exista două variante, o variantă in care să se adopte o valoare finală a taxei sau o 

variantă în care taxa să fie adoptată în două tranşe, o tranşă la deschiderea depozitului de la 

Stăuceni, care, din discuţiile purtate chiar în dimineaţa aceasta cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean, se aproximează jumătatea anului viitor, şi o taxă pentru partea a doua anului, dacă se 

va deschide depozitul, care să cuprindă şi celelalte elemente, cu menţiunea că dacă tariful pe care 

l-am avut în vedere şi stabilit prin documentaţie va fi sub valuarea luată. nivelul taxei va scădea 

prin influenţa respectivă. 
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Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - stimaţi colegi, pentru cei dintre 
dumneavoastră care aţi fost şi ieri la consultările pe care le-am avut. la discuţiile legate de 

această taxă de salubrizare, discuţii care au durat aproape o oră jumătate-două, am ajuns la o 
concluzie pe care vrem să o împărtăşim şi cu dumneavoastră care nu aţi putut ajunge ieri la 

această discuţie, şi anume să facem această taxă în două trepte, adică un prim nivel, cel de 777, 
pe care îl propun, şi ulterior, o dată cu deschiderea depozitului de la Stăuceni să includem şi 

partea a 2-a, dar am solicitat şi asta aş vrea să propun şi astăzi, solicităm şi Consiliului Judeţean o 
fundamentare mai bună în ceea ce priveşte acea taxă pentru dezvoltare, care, argumentează 

domniile lor că este impusă de Master Plan şi este obligatoriu a fi introdusă în tarif şi ulterior să 

se reflecte în această taxă. 

Deci să vedem dacă această fundamentare stă în picioare pentru a nu veni ulterior cu încă 

un prag de majorare pe această taxă de dezvoltare. Deci ar fi această propunere venită tot de la 
dumneavoastră în urma discuţiilor avute ieri aici, cred că a fost prezent domnul Eugen Ţurcanu, 

din câte îmi amintesc, domnul preşedinte şi am ajuns la această concluzie. Dacă sunt alte 

propuneri, sigur, suntem deschişi tuturor propunerilor. Eu, din principiu, sigur, m-am împotrivit 
acestei creşteri dar se pare că există aceste presiuni obiective legate de deschiderea acestui 
depozit, distanţa, relocarea, toate aceste lucruri care se vor regăsi în această taxă. Aşteptăm şi 

alte propuneri dacă aveţi pentru că trebuie să hotărâm astăzi acest articol 4 în amendament, astfel 

încât împreună cu hotărârea cu impozitele şi taxele să fie votată astăzi. 

Domnul consilier Cătălin Virgil A1exa - am să îl rog pe domnul Secretar să formuleze 
dumnealui conţinutul articolului aşa cum s-a discutat aici, cu cele două niveluri de taxă şi în altă 

ordine de idei, pentru articolul II, e clar că oamenii ăia care au clădirile neîngrijite, probabil din 

motive financiare, nu le îngrijesc mai bine, şi luându-Ie nişte bani în plus nu ştiu dacă o să 

îngrijească mai bine când le mai şi cerem bani. Dar măcar aşa pentru cultura mea generală, puteţi 

să-mi citiţi Anexa 8, eu nu am găsit-o nicăieri. 

Domnul director adjunct al D1TL Dumitru Neamţu - se intitulează "Situaţia criteriilor de 
încadrare a clădirilor în categoria clădirilor neîngrijite". 

Potrivit art.489 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal în categoria clădirilor 

neîngrijite se cuprind următoarele clădiri: 

"a) clădirile care prezintă degradări importante la structura de rezistenţă şi la faţade, 

având pereţi prăbuşiţi şi alte degradări care prezintă un pericol major; 
b) clădirile care au elemente de faţadă (decorative, arhitecturale) care prezintă pericol de 

desprindere şi prăbuşire; 

c) clădirile la care lipseşte, parţial sau total, târnplăria exterioară (uşi, ferestre, vitrine); 

d)clădirile cu zugrăveli exterioare neîntreţinute, degradate, exfoliate, cu tencuieli 
vandalizate (cu înscrisuri, desene, grafitti), care scad calitatea arhitectural-ambientală a clădirii şi 

a zonei; 
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e) clădirile cu acoperişuri degradate (învelitori desprinse. burlane şi jgheaburi lipse' sau 
desprinse cu pericol de prăbuşire); 

1) clădirile cu balcoane degradare, cu tencuieli desprinse şi pericol de prăbuşire:' 

Încadrarea în aceste categorii a fiecărui caz în parte va trebui aprobată în Consiliul Local. 
nu o va face nimeni altcineva. Clădire cu clădire, se va aproba aici. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - probabil trebuie să găsim o formulă să 

votăm acest gunoi şi taxă de relocare, dar încă o dată, taxă de rclocare, taxă pentru gunoiul 

menajer, dar am stat şi m-am gândit, acum două săptămâni cât cei de la UrbanServ au venit cu o 
rectificare În care şi-au dat 75.000 lei bonusuri [a cei din Consiliul de Administraţie şi 

directorului, atunci la ce ne gândim? 
Stimaţi colegi socialişti, vă adresati unei categorii pauperizate pe care o manipulaţi 

câteodată cum doriţi, chiar nu vă e milă şi ruşine de acei oameni când ştiţi că ţineţi în spate şi 

încurajaţi ce fac cei din conducerea UrbanServ, ca acum să încercăm să luăm bani tot din 

buzunarul lor. Normal, cum să vorbească un socialist, unul dintre cei mai bogaţi oameni din 
judeţul Botoşani? 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Gabriel Murariu - domnule Tincu, vă rog să 

vă înscrieţi la cuvânt. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - la veniturile legale şi ilegale, cred că 

sunteţi în top Forbes Botoşani, cel mai puternic om din judeţul Botoşani. Atunci de ce aţi votat. 

de ce susţineţi asta? De ce tolerăm? Şi acum nu mai ştim cum să mai luăm nişte bani de la nişte 

amărâţi care trebuie să dea acum atât la gunoi? Domnule Tincu, eu aş Vrea să suflărn în etilotcst 

amândoi acum, cu dumneavoastră nu se poate discuta altfel decât să v-o dau aşa servită. 

În altă ordine de idei, referitor la taxe şi impozite locale. la ati. 1, al. 1), lit. t), propun ca 
impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice, cu excepţia celor utilizate pentru activităţi în 
domeniul agricol, cola să se stabilească la 1,25% din valoarea impozabilă a clădirii. Anul trecut 

am redus de la 1,4 la 1,3, a fost o gură de oxigen pentru mediul privat, îmi pare rău că aici 
trebuie să îl ajutăm şi pe domnul Tincu, nu merită, dar în fine, propun la 1,25. 

Ştiu că unii mă vor urî pentru această propunere, nu sunt de acord, dar degeaba strângem 
saci de bani din taxe şi impozite când se cheltuie cum se cheltuie. Atunci să lăsăm mediul 
economic să-şi regleze singur nevoile decât să impozităm noi, să dăm bani după aia să 

subvenţionăm pe nu ştiu care, e normal să stimulăm şi să încurajăm mediul privat în Botoşani. 

Că tot ne plângem că ne fug valorile din Botoşani, că ne fug tinerii. pentru că ne plângem că nu 
vin investitori. Investitori vin dacă reuşim să reducem şi taxele şi impozitele, să le punem la 
plafoanele minime. Şi atunci poate vom avea mai multe locuri de muncă. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - tot punctual vreau să-i răspund domnului 

Ţurcanu, lăsând la o parte populismul sau declaraţiile politice, ar trebui să întrebăm aici 
specialiştii prezenţi în sală dacă o asemenea modificare modifică, până la urmă, modelarea 
financiară şi să vedem dacă acoperim cheltuielile de funcţionare. 
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La ora actuală, sistemul de impozitare în municipiul Boiovani. ~i p'Jt-.:~i \ crific.i. li! nivelul 

municipalitătilor, este unul dintre cele mai scăzute din ţară. Ahcie ~Ul]L canvele care nu permit () 

dezvoltare cum ne-am dori noi a mediului economic, dar, din punc.ul nostru de -\ edere, C!''C.J cJ. 

ne-am făcut datoria şi în ultimii ani şi în ultima perioadă aş spune, ,i în anii care au precedat 

poate acest mandat, a fost această politică favorabilă mediului de afaceri. 

Dar să nu uităm şi nevoile sociale, nevoile de funcţionare, Vorbim de spitale, de şcoli şi 

aşa mai departe, Rugămintea mea este să fim totuşi raţionali şi să mergem pc modelul calculat. 

estimat de specialişti în aproape două luni de zile cât s-a lucrat 12 acest proiect. un proiect 

echilibrat care să permită un echilibru social în comunitatea noastră locală. 

Domnul consilier Paul Onişa - mie îmi pare rău că trebuie 'u intervin, dar am aşa o 

senzaţie şi o credinţă că lucrurile trenează la nivelul dinamicii dezvoltării municipiului Botoşani 

şi lista de probleme se tot măreşte fiindcă nu avem rezolvare la cele pe care tot mereu le 

identificăm in decursul timpului, Problemele mărunte nerezolvate genercaz« probleme mari şi 

aproape insuportabile sau greu de rezolvat şi cu bani mai mulţi, 

Azi avem ca subiect groapa asta de la Stăuceni. Eu cred că am atins cotelc absurdului cu 

privire la colectarea, gestionarea, reciclarea gunoiului. Am aproape trei ani de când sunt în 

Consiliul Local, aud povestea asta cu groapa de gunoi de la Stăuccni de parcă am descoperit o 

nouă planetă, un univers şi nu reuşim să o gestionărn. Ba a fost blocată la licitaţie, ba au întârziat 

licitaţiile. A început acea hală de acolo să ruginească, un singur utilaj amărât acolo, curge rugina 

pe el că n-a fost nici acela conservat cum trebuie, 

Acum vorbim de tot felul de costuri cu transportul, O să fie gunoiul ăsta mai scump decât 

aurul cât de curând în materie de transport, O să blocăm căile de acces rutier de la toate satele şi 

comunele din oraş şi judeţ, o să avem caravane de zeci de maşini de gunoi pline care se îndreaptă 

intr-un act de revoltă, parcă aşa, spre groapa de gunoi de ia Stăuccni, pe un drum alunecat, 
hopuri, dâmburi. 

Cred că absurdul ăsta la noi, poate numai in Botoşani, nu ştiu la nivel de ţară sau in alte 

judeţe dincolo de Carpaţi, nu cred că există la nivelul ăsta. Eu cred că toată strategia de colectare 
a resturilor, a gunoaielor de tot felul câte sunt ele împărţite in categorii a fost prost înţeleasă. 

Adică managementul şi strategia de colectare, de dcpozitare.i.vcdcti că dăm drumul In Stăuceni 

dar nu mai avem spaţii de depozitare temporară în celelalte zone ale judetului. 

Cum şi-a imaginat cineva în managementul rcciclării sau colectării gunoiului că poate 

funcţiona un judeţ cu atâta gunoi în judeţ ăsta din toate punctele de vedere, că îl poţi aduce 

numai la Stăuceni? Am atins cotele absurdului şi vă spun că suntem într-o situaţie ingrată, Pc 
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semne dacă ar veni americanii unde a fost domnul primar sau un alt reprezentant din altă ţară 

civilizată şi ar lega mâinile în cap ca într-un film cu Benny Hill. Adică se simte lovit undeva. 

Nu mi se pare că noi aici tratăm o problemă care să ducă la un rezultat sustenabil din 
punct de vedere al colectări i deşeurilor din judeţul Botoşani. Nu facem decât să frecţionărn o idee 
proastă din start cu privire la colectare. În imaginaţia mea, şi cred că e destul de bogată, îmi dau 
seama la ce calvar vom asista în momentul în care deschidem cu surle şi trârnbiţe Stăuceniul, 

vom asista la un alt calvar. 
Va începe un păienjeniş de maşini care va transporta din toate cătunele judeţului gunoiul 

la Stăuceni. Stăuceni va deveni un fel de capitală a gunoiului sau un fel de El Dorado în materie 
de aur. Toată lumea va veni la Stăuceni cu maşinile de gunoi să îl ducă acolo. Şi acolo aşteaptă 

un utilaj amărât care nu ştie nimeni ce trebuie să facă utilajul acela şi dacă are capacitate de 
reciclare, de tot ce înseamnă filosofia transformării gunoiului într-o marfă scumpă pe care să o 

reciclăm ştiinţific, din care să tragem bani. Nimeni nu vorbeşte despre lucrul acesta. Adică 

mergem acolo, mai selectăm aşa hârtia de plastic şi fier, acolo nu avem deşeuri din construcţii, 

moloz, nu avem, ăla o să stea aşa tot pe unde se construieşte, prin spatele curţilor şi a Teatrului 
Mihai Eminescu. 

Apropos de Teatrul Mihai Eminescu, am convingerea că-I punem în roabă şi îl ducem şi 

pe ăsta la deşeul din construcţii, îl ducem şi scăpăm de el, că stagnează şi nu are structurâ de 

rezistenţă, dar asta e o paranteză. Deci problema deşeurilor la Botoşani - eu nu vă dau nici o 
şansă, nici în următorii 10 ani dacă se continuă pe aceeaşi filosofie, pe aceeaşi strategie, că se va 
rezolva vreodată. 

N-aş vrea să continui pe tema asta, asta este viziunea mea cu privire la ceea ce încercaţi 

să expuneţi că se va rezolva cu deşeurile, Nu cred că se va rezolva în următorii 10 ani. Ar fi 

trebuit, şi dacă vreţi o idee din partea mea, că de aceea suntem aici, să avem câte un Stăuceni în 
fiecare unitate administrativă oraş din judeţul Botoşani. Cele şase pe care le ştim noi, Dorohoi, 
Bucecea, Darabani, Săveni, Flămânzi, în fiecare să existe aşa ceva. Ca costurile cu transportul 

gunoiului să nu ajungă ca o marfă, un gunoi, să coste atât de mult. 

La ora actuală, Botoşaniul, în sărăcia în care se găseşte cu 10% din forţa de muncă 

ocupată şi 90% care taie frunze la câini şi fură din alte curţi, n-o să poată să suporte costul 
niciodată, vă garantez. Dar niciodată noi la Botoşani n-o să rezolvăm. plecând de la această 

strategie şi filosofie, managementul gunoiului, nici în următorii 10 ani. 

Revin la buget şi la cum a fost el construit şi alcătuit, eu vreau să vă spun aşa: constat că 

de trei ani, de când sunt consilier local că banii se cheltuiesc, că banii sunt puţini, că sursa de 
provenienţă a banilor este din ce în ce mai săracă, deci izvorul de unde tot aşteptăm noi să ne 
vină bani este tot mai sărăcit şi tot mai inexistent. 

Ne bucurăm că păstrăm impozitele anului 2015, dar în 2015 n-a fost nici un boom 
economic la nivel de Botoşani, cum nu va fi nici în 2016 şi nici în 2017, şi nu cred că vom avea 
resursa financiară încât municipiul Botoşani să capete o altă dinamică în materie de dezvoltare, şi 

aici vreau să vă spun aşa: dacă nu o să găsiţi, la nivel de administraţie publică locală, punctele 

slabe pe unde se scurg banii ineficient, până nu o să avem un calcul al ratei multiplicării banilor 
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din bugetul loca, şi aici trebuie să abordăm subiectul parcului industrial al municipiului Botoşani, 

pe care nu l-am abordat niciodată, nu există un proiect început. până când n-o să stopăm 

cheltuielile cu zona metropolitană, unde avem un colectiv care primeşte bani fără să producă 

efectele unei zone metropolitane, ne învârtim în jurul cozii în continuare şi vorbim de bani dar nu 

creăm sursele de creştere a veniturilor la nivelul municipiul Botoşani. 

Nu aş vrea să vă plictisesc, aş vrea să pun o întrebare celor de la DITL: cum ali gândit, eu 

sunt o persoană în situaţia asta şi nu am găsit răspuns în buget şi nici în filosofia impozitării 

imobilelor: cum v-ali gândit ca atunci când un cetăţean, persoană fizică achiziţioneazăun imobil 

de la o persoană juridică, în cazul meu, de la NordProiect am luat o clădire, şi de la el pleacă din 

inventar corpul B administrativ şi cei de la taxe şi impozite, de peste tot, de la evidenţa 

populaţiei, dacă vreau să locuiesc acolo sau să-mi aduc o familie să stea acolo nu poate să 

locuiască pentru că în actele vânzare, de dobândire, acolo scrie că vânzătorul a vândut "corp B 

administrativ"? 

Nimeni nu vrea să înţeleagă, tot într-o patrie şi un teritoriu al absurdului, că defapt, 

suveran este proprietarul imobilului şi nu mai este suveran vânzătorul care şi-a vândut imobilul. 

Nimeni nu traduce această situaţie. 

Dacă te duci la Evidenţa populatiei şi vrei să-ti faci mutaţia acolo pe buletin trebuie să 

vină ca în Fâşia Gaza, între israelieni şi palestinieni poliţia să te verifice două săptămâni dacă 

într-adevăr tu stai acolo. Dacă ai paşaport de Botoşani, dacă ai paşaport pe str. 1 Decembrie nr. 

17. Nu regăsesc în toată filosofia asta rezolvării numai şi numai înghetări în mentalitate, nu 

reuşim să ne schimbăm viziunea asupra vieţii sociale din municipiul Botoşani. 

La fel de absurd mi se pare şi taxarea cu 100% a săracilor. Credeţi dumneavoastră că cei 

care nu-şi dau cu var sau nu-şi pun fereastră n-ar dori să locuiască într-o vilă ca mulţi altii? Aşa 

aveţi impresia că el stă într-o baracă neîntreţinută pentru că nu mai poate de bine? Am înţeles că 

se vor face anchete sociale, dar mi-e teamă că anchetele sociale vor duce la acelaşi rezultat. 

Adică săracul nu va fi înţeles niciodată de cel bogat, aşa cum stă în tradiţia românească. Aş fi 

vrut să vă spun mult mai multe lucruri dar nu vreau să vă reţin din timp. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - înţeleg şi sunt în asentimentul colegului 

meu, şi indignarea şi revolta vis-a-vis de aceste lucruri, dar încă o dată spun, va aştept săptămâna 

viitoare, luni, marţi, miercuri, când puteţi, veniţi la noi aici, luăm o fişă de execuţie bugetară, 

veniţi dumneavoastră cu câteva sugestii cum am putea folosi banii mai bine, de unde s-ar putea 

face economii, cum am putea optimiza anumite lucruri. 
Sigur că aşa la nivel general toţi urmărim aceleaşi lucruri. Să fie mai bine în oraş, lumea 

să trăiască mai bine, obiective generale. Dar haideţi să vedem specific, şi de asta fac apel, dacă 

tot vreţi şi vă manifestaţi intenţia să aduceţi un sprijin în administratie, haideţi să discutăm 

împreună punctual pe nişte lucruri. Unde putem optimiza nişte lucruri. 

Noi am reuşit şi am făcut nişte economii anul ăsta. Când vom trage linie şi vom prezenta 
în decembrie, numai anul ăsta cred că am făcut economii de 7-8 miliarde de lei vechi, prin 

diverse mecanisme, prin licitaţii mai transparente, prin multe altele, o să le prezentăm în 
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dcccmbr.e. Vcni~l ~,i dumneavoastră alături de noi şi haideţi să punctăm '"';"[2 it.leEil; un«,; l"'Jt'..:'j: 

face ni~lc CC()l~('11:11i. 

111'i.:~~ o e!<:nZi \';!: spun. suntem deschişi, vă chemăm alături de ;i~~i. L.dCk"\1 ;.,~~: .ucr.u:... 

imprcu.i.'. Bugetul este propus de noi dar este aprobat de dumneavc.i-: .. .: i0~.1 {:P~\I~:~H (~\,.~ 

dumn-uvoastră, ştiţi foarte bine şi destinaţia. La fel şi taxele şi impozi.c!, . H::ilciq: S~-\ lucrăm 

împreună fiindcă nu putem transforma şedinţa de consiliu într-o şedinţă li~ lucru, Eu \Ci "şlCrl 

luni la ora lisă vedem punctual ce putem discuta, pe ce probleme vreţi dumnccx (l"""C" 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - promit că voi fi foarte scurt, n-a111 talentul 

acesta pc care îl are domnul Onişa să dau sfaturi. Vreau doar să vă aduc în vedere faptul că am 

acorda; un ajutor agenţilor economici sub forma unui ajutor de minimis şi de asemenea anul 

viitor o serie de taxe şi sume pe care o să le plătească agenţii economici pentru conccsiuni vor fi 
afecta le pentru că avem un indice negativ al inflaţiei, şi îl putem considera şi pe acesta, pentru 

dumnealor un ajutor, iar pentru bugetul local, sume mai mici încasate la buget. astfel încât 

consider că propunerea colegilor de la DITL este foarte bine întemeiată şi eu voi VOTa in forma 

pe care au propus-o dumnealor şi consider nepotrivit amendamentul domnului Ţurcanu. 

Domnul consilier Stelian Pleşca - aş vrea să depun un amendament leuar de taxele şi 

impozitele pe care le plătesc agenţii economici - vorbesc de cei cu restaurante. care le plătesc 

până Ia 31 ianuarie. Nu reducere, nu nimi, un tennen mai lung, dacă se p031e. E prins acuma în 

fugă de la cineva. Se poate, dacă nu, voi vota aşa cum este. 

Domnul director adjunct al DITL Botoşani Dumitru Neamţu - noi am avut un termen 

până la 10 ianuarie, s-a mutat până la 31 ianuarie, este de competenţa Consiliului Local. Putem 

propune altă dată, 

Domnul Secretar Ioan Apostu - pe baza celor discutate şi a fundamentări: făcute de cei 

de la Urban Scrv, propun ca articolul 4 să aibă următorul cuprins: "potrivit art.434 din Legea 

272/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2016 în municipiul Botoşani se va aplica in 

continuare taxa locală specială de salubrizare pentru persoane fizice care nu au incheiat contract 

de prestări servicii de salubrizare cu unitatea specializată contractanră la nivelul de 

7,77lci/persoană/lună până la deschiderea depozitului de deşeuri de la Stăuceni şi 13,45 

lei/persoană/lună după deschiderea depozitului de deşeuri de la Stăuceni." Punem 10,90 lei. fără 

cheltuieli de relocare. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, acesta a fost respins cu 3 voturi 

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

domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici. Mihai 

Cristinel Brumă. Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Ady Petruşcă şi 
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Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Mihaela H",,:::, ,.. d"J11";; ,'('ndicri 

Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa şi Stelian Pleşca). 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - există tI':' C"",':1;:C"'";;': prnm:: " 
domnului Pleşca, legat de 15 martie, de termen, cel legat de taxa de saluoru.ue. in doua Clape'- cel 

de 7,77 şi de 10,9 şi al treilea amendament al domnului Ţurcanu, 

La al treilea amendament am rugămintea să îl ascultăm şi pe domnul Sănduc care arc ='-6 

argumente scurte. punctuale, acum, ascultând aici a considerat de ce ar put'~~~1 aduce secţiunea de 

funcţionare într-un deficit major micşorarea acestei taxe şi diminuarea incasarilor. Explică 

domnul Sănduc, în 2-3 minute, nu mai mult, poate îşi retrage domnul TurCU1lU amendamentul, 

înţeleg, intenţia a fost bună dar realitatea economică ne constrânge. 

Domnul consilier economic Valerian Sănduc - sunt de acord cu reducerea taxelor dar 

cunoscând realitatea cu care ne-am confruntat în anul 2015, vă rog să reţineţi nişte modificări 

substanţiale cu privire la cheltuielile din anul următor în condiţiile în care veniturile rămân 

aproape la nivelul anului 2015. 

În primul rând, modificarea cu privire la subvenţia la energia termică. Dacă pânil acum. 

Guvernul asigura subvenţia de la bugetul de stat în sumă absolut de aproximativ de 50 miliarde 

lei, începând din momentul de faţă, vom suporta din bugetul local, deci o sumă de 50 miliarde lei 

este peste 13-15% din bugetul local. 

S-au majorat salariile în anul 2015, acel salariu minim pe economie in două etape. şi mai 

urmează încă una pe 1 ianuarie 2016 la 1200 lei. Deci în anu!2015 nivelul fondurilor de salarii a 

fost mai mic, pentru anul 2016 vor fi mai mari. 

Aparatul Primăriei şi unităţile subordonate au primit la jumătatea anului o creştere de 

12%, n-a fost pe întregul an. La anul vom suporta pe an întreg. Vă rog să retineti cE. administratia 

locală care le finanţează din bugetul local nu a primit majorare de salarii in anul ăsta. urmează 

Guvernul, cum a dat la învăţământ cei 25% şi la sănătate, urmează să primească şi administratia 

de la 1 ianurie, care înseamnă 3-4-5 miliarde în plus. Vă rog. 

S-ar putea ca Complexul Cornişa, în primă fază, la anul, si, necesite nişte costuri 

administrative de punere în funcţiune în prima etapă, căci ulterior, veniturile vor fi, probabil 

100% în creştere. Dar în prima etapă s-ar putea să investim din bugetul local, 

Domnul Primar Ovidiu Inlian Portariuc - mulţumim, crcd că domnul Turcanu a 

înţeles exact, mai ales de impactul salariilor din administraţia publică. creşterea de 12% a 

salariului minim 

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă - stimaţi colegi, am observat că a stârnit ceva 

patimi subiectul de azi şi voiam să îi spun domnului Furtună, dacă ţineţi minte data trecută a adus 

o icoană aici, trebuie să mărturisesc că nu a fost bine sfinţită, că nu şi-a făcut efectul ŞI C3 

probabil mai trebuie lucrat cu ea. Sigur voiam să mai spun ceva, dar mă rezum la atât. 
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Domnul Pd!'~l:U' Ovidiu Iulian P0rta r iuc -- c]0!1E1 ..... i:.,: ':.'(li1<!i-::'. ::-a explicat că "1U vom 

fac.: acea ~ek',-'\ic ,:; c[t iiecaic CaL in patle \'~1 fi SU}'::"!S atel~ti-.::: Consiliului Local ~l votat. l'~0j 

Y(I!,--IJll (1e principiu această h{ntln~~rc- i:11' l1CC::t!'C l:bdil"C ŞI caz ',;" li SUPL~~;. Arunci dacă 

dumneavoastră consideraţi CJ e o v5n5102rc sau cum SpUlH::\Î. votati împotrivă şi nu V0111 

impozita. Punem CLU11 vreţi explicit. deşi legea prevede lucrul acesta. V0111 adăuga menţiunea că 

vor ti aprobate individual prin consiliu. 

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - voiam S[l vin şi eu cu propunerea ele a se vota 

individual amcndameniele. Ca S:l nu avem surprize. Am o nelămurite. poate domnul director 

Nearnţu mă lămureşte. în acela Anexă 1 la taxe şi impozite, la punctul 17 avem o taxă de 

autorizare şi eliberare autorizaui pentru desfăşurări activităţi economice - restaurante. 

La valoarea dată. vine persoana să solicite autorizatia. ::;Ci achite acea taxă undeva prin 

luna septembrie. De ce încasăm noi din luna ianuarie a anului III curs? E stabili: prin Codul 

Fiscal. c vina noastră. asta î11t1'cba111. Mi se pare absurd şi idiot. 

Domnul director adjunct al DITL Botosani Dumitru Neamţu - aici aşteptăm norme de 

punere În aplicare. la o instruire ce a avut loc saptămanil« trecute i s-a cerut initiatorului să vină 

prin norme ~J stabilească diferenţiat calculul. ~oi nu putem 11otf11'1 Înafara legii. Această 

problemă este deja de competenta Parlarnenruiui. Aşteptăm norme. 

DOIlllIUI consilier Eugen Cristian Ţurcauu - stimati colegi. iniţiativa mea nu are la 

bază nici o instructiune si nici nu vorbeam ia telefon cu cine credeaţi dumneavoastră. De altfel: 

dacă 111<1 filati atât şi staţi cu poliţi« pe urma 111ea ca acum \TCO două zile mă urmăreau pe stradă, 

e problema dumneavoastră. 

Pur şi simplu este o iniţiativă personală, sunt un consilier ]0(;(}1 şi sunt un adept al 

măsurilor de dreapta pentru a incuraja mediul privat. atâta tot. Eu ştiu ca c o influenţă de 2,7 

miliarde. că am făcut Lin calcul anterior cu domnul director Sănduc şi cu domnul director Lupu. 

AVC111 un aparat care nu spun cât de eficient este, şi nu fac aCUJn afirmaţii de dragul de a le face 

şi chim' 111[1 gândcsc Ia agenţii economici, să le dăm o gură de oxigen. 

Domnnl consilier Cornelin Daniel Furtună - să ştiţi. domnule Brumă. că este foarte 

bine sfinţită icoana, dar numai că nu o v[K1 aici şi nu are cum să îşi facă efectul, probabil. Văd că 

3 disp.irut. 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Locr' :-;,'l ".:;". 

din data de 05 noiemun.: ~":!: ..:;; 

Domnul Secretar Ioan Apostu - prima dată. aveţi amendamentele scrise, car,' ce: i~l,; 

depuse le: mapă. cel "arc este determinat de o modificare recentă de pe 3 noiembrie. ..: ,·en·... l 

scutiri. persoanelor cu handicap, şi celălalt, care, de fapt, nu este un amendamen.. C.512 ,. 

rectificare. este (1 eroare materială. 

Fiind supuse la vot amedamentele prezentate de domnul Secretar, acester, C.L; j,,:;: 

aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Domnul Secretar Ioan Apostu - cel de-al doilea vizează art. 4 din hotărâre, pe care vi l

am enunţat anterior, cu privire la taxa de salubritate, cu precizarea că după deschiderea 

depozitului de la Stăuceni nu va fi cum am spus eu, 13,45, cu 10,90. 

Fiind supus la vot amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru şi 

abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Domnul Secretar Ioan Apostu - cel de-al treilea este cel făcut de domnul Eugen 

Ţurcanu, cu privire la impozitul pe clădiri pentru persoane juridice. este vorda de Iiterea f) a art. 

1, prima liniuţă. Domnul Ţurcanu propune reducere de la 1,3% la 1,25%. 

Fiind supus la vot amendamentul prezentat, acesta este respins cu 8 voturi pentru. 2 

voturi împotrivă (doamna consilier Lîdia Bucşinescu şi domnul consilier Călin George Bosovici) 

şi 8 abtineri (doamnele consilier Mihaela Huncă şi Tereza Nica şi domnii consilieri Cosmin IOlIU! 

Andrei. Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună, Ady Petruşcă, Stelian Pleşca şi Mihai Tincu). 

Domnul Secretar Ioan Apostu - cel de-al patrulea este cel al domnului Pleşca. care 

propune ca termen de plată a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru alimentaţie 

publică să fie 15 martie 2016. 

Fiind supus la vot amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 17 voturi peiuru şi I 

abţinere (domnul consilier Marius Buliga), 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 17 voturi 

pentru şi I abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind incetarea de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Florin Ioan Ghiorghiţă. prin demisie - este avizat 

favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

Domnul preşedinte de şedinţă Gheorghe Gabriel M urariu - în urma referatului 

constatator a incetării mandatului de consilier a domnului Florin Ioan Ghiorghiţă, Consiliul 
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Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 05 noiembrie 2015 

Local al municipiului Botoşani ia act de încetarea de drept a mandatului domnului consilier local 
Florin Ioan Ghiorghită, prin demisie, şi declară vacant locul deţinut de acesta, 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru şi 5 
abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin 

George Bosovici, Comeliu Daniel Furtună şi Mihai Tincu). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Gheorghe Gabriel Murariu - declară lucrările şedinţei ordinare 
închise, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilie SECRETAR, 

Gheorghe Gab..t:W;M· Ioan Apostu 

(
'.I/~VV"--'I 

,
 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina EC~ Manolache 
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