ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL

BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL
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încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 08 septemhrie 2015

Prin

dispoziţia

nr. 1456 din 08.09.2015, Primarul Municipiului

Botoşani

a convocat

°, în sala de

Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 08 septembrie 2015, orele 143
şedinţe

a Primăriei.

Dispoziţia

nr. 1456 din 08.09.2015 este

Ordinea de zi a
şi

şedintei

a fost

adusă

anexată

la dosarul

şedinţei.

la cunoştinţă publică prin

anunţ

la avizierul

Primăriei

pe site-ul propriu.
Invitaţiile

la

şedinţă

făcut

s-au

atât în scris, cât

şi

prin contactarea

telefonică

a

consilierilor.
şi

Este ascultat Imnul de Stat

după

Imnul Uniunii Europene,

care se trece la derularea

lucrărilor şedinţei.

Ordinea de zi a
1. Proiect de

nr. 24

hotărâre

Botoşani şi

Şedinţa este

La
Lidia

şedinţei

legal

este

următoarea:

privind prelungirea contractului de închiriere pentru sediul

stabilirea cuantumului chiriei pentru anul

2015-2016.

constituită.

lucrările şedinţei participă

Bucşinescu,

şcolar

Grădiniţei

14 de consilieri În

Mihaela Huncă, Tereza Nica

şi

funcţie,

Aura Simion

fiind învoite doamnele consilier

şi

domnii consilieri Cosmin

Ionuţ

Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

Furtună,

Andrei, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel

Lebădă şi

Radu

Gheorghe Gabriel

Murariu.

Domnul

preşedinte

de

şedinţă

Mihai Cristinel
şi

învoire, care sunt aprobate cu 12 voturi pentru
lipseşte din sală

la momentul

supusă

Fiind

votării

I

abţinere

Brumă

supune la vot cererile de

(doamna consilier Elena Lazarec)

domnul consilier Ovidiu Daniel Luca.

la vot ordinea de zi, aceasta este

aprobată

cu unanimitate de voturi a

consilierilor prezenţi (14).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de
Grădiniţei nr.

Închiriere pentru sediul
şcolar

Botoşani şi

privind prelungirea contractului de

stabilirea cuantumului chiriei pentru anul

2015-2016.

Domnul
luat

24

hotărâre

cunoştinţă

preşedinte

şedinţă

de

Mihai Cristinel

despre <le s-a Întâmplat în

ajuns la un rezultat final,

Brumă

şedinţa anterioară,

Dacă aveţi discuţii, amănunte

-

după

cum noi

toţi ştim,

am

acum, în urma unei negocieri, s-a

legate de acest subiect,

vă

rog

să luaţi

cuvântul.
Domnul consiller Paul Onişa - am două subiecte, unul amuzant: să propunem să nu ne
,

mai cânte Imnul Naţio+l, deşteptarea la 14.45, la 11.30 şi ori de câte ori suntem în şedinţă cu

"Deşteaptă-te române!"~asta este o glumă.
Referitor la pun ul de pe ordinea de zi, nu
În astfel de

situaţie,

aş

mai vrea

să

mai fim pompierii de serviciu

ve em contractul cu Microbuzul, vedem acum un contract de închiriere
I

expirat cu mult timp În inte

şi

îl

abordăm

ultimul ceas, punem În s es părinţii
Aş

dori ca, pen

să urmărească
ştim

contracte

din timp

şi să

problematica

vieţii

întâlnim

şi

vrem

abor

perioada
care
ărn

şi

pun m

în cadrul

următoare, să

expiră, să

fie desemnat cineva din cadrul

existe o rigoare în ceea-ce

din timp problematica, este de datoria

umărul

şedinţelor

de consiliu în

copiii acestora.

socia e din municipiul

să

problematică

ca

Botoşani,

ca lucrurile

aceste contracte,

să

noastră să ştim şi să abordăm

de aceea suntem aici

să funcţioneze şi să

2

priveşte

administraţiei şi

şi

din această

cauză

nu ne facem de râs în

ne

faţa

Proces verbal

unor

părinţi şi

unde

să Îşi ducă

că

că

mulţi

cei mai

stat

să

că

cred

învăţământ

În pragul Începerii anului de

amenajează spaţiul

se

mutaţi

copii care sunt

domiciliul În cartierul Bucovina. Orice
viabilă, şi

de Îndată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

cii nu au

copiii la grădiniţă.

Sigur, aici am auzit
gândim

deodată,

copiii care se trezesc

şedinţă

soluţie

următoare

pentru perioada

Şcoala

la

nr. 16, dar noi trebuie

să

ne

de la grădiniţa cu pricina a familiei Mihalache au
am

găsi

mai departe în cartierul Bucovina, nu este

să

trebuie

ne gândim serios ca

această grădiniţă

de

fie în continuare în zona cartierului Bucovina.
Grădiniţa cu

grădiniţă

mari decât o
posibilităţi

pricina, Mihalache, va fi o

financiare,

de stat. Nu cred

să plătească

grădiniţă privată şi,

că toţi părinţii

din cartierul Bucovina vor avea aceste

grădiniţă privată, şi mă

o

pesemne, cu costuri mult mai

gândesc

că

va fi la un standard mai

Înalt, cu costuri mult mai mari.
vă

Din acest motiv

să

asentimentul tuturor colegilor,
că

vor mai veni

haideţi să

fim

şi

altele,

sprijiniţi

prioritară în funcţie

Cred

că

septembrie, pe
viaţă socială

Primărie şi

informaţi

nu era de datoria

dificilă În

destul de

că

deţin

situaţii, şi

că

cred

sunt În

grădiniţa, şi

au mai fost astfel de

cred

situaţii,

contracte sau servicii aferente
să

din timp, iar problemele

noastră să

municipiul

Cătălina

spun acest lucru

Înseamnă

de cei care

le

rezolvăm

calitatea

o

Într-o ordine

persoană

activităţii

Întâmpină părinţii şi

copiilor în luna

copiii în general Într-o

Botoşani.

Camelia

fiindcă,

părinţilor şi

oferim acest stres

multe alte probleme pe care le

Primăriei să desemnaţi

ceea ce

în astfel de

de perioada expirării contractelor.

lângă

învăţământ şi vă

puşi

am sesizat, În decursul celor 3 ani,

fim

Doamna consilier
nivelul

nu mai fim

nu ne trezim cu contracte precum Microbuzul,

de cei din

să

acestei problematici,

şi

să

rog

Lupaşcu

care

la ora

- domnule Primar,

să răspundă

actuală,

mi-aş

de gestionarea

Inspectoratul

dori ca la

unităţilor

Şcolar răspunde

de

doar de

didactice. Managerii, neavând concurs, nu Încheie cu

autoritatea publică un contract de management.
Cred

că, totuşi,

sensul în care nu se

pentru

această perioadă

organizează

fiindcă,

la ora

actuală

legislaţia

concursuri pentru ocuparea

trebui cumva perfectate prin proceduri la nivelul
care cei care sunt directori

în care

să aibă

Primăriei

funcţiei

3

ştim

înseamnă

în ce

Iasă

de dorit în

de manager, lucrurile ar

municipiului

responsabilitatea a ceea ce

noi facem câteva lucruri care nu

în România

Botoşani,

partea

măsură

În sensul în

administrativă,

vor asigura calitatea

Proces verbal

educaţiei,

În sensul În care ducem bani către

mai avea În anii

şcolari următori

foarte

şcoli,

mulţi

şedinţă

de indată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

dar nu ştim În ce

măsuri şcolile

elevi. Ducem bani

către unităţi

respective vor
Învăţământ

de

preşcolar, dar nu ştim dacă unităţile respective de Învăţământ au, pe parcursul anului şcolar,
numărul

minim de preşcolari necesari

De asemenea, ne trezim cu

funcţionîrii

această situaţie, situaţie

Consilului Local, nu doar de aparatul
Şcoala

fiindcă,

"stanta Maria",

să

.Sfânta Maria", trebuia
Primărie şi să

Primăriei,

din câte

ci

şi

vă

lor,

şi

amânunt care este

ştiu, aparţinea această grădiniţă

mă

aici

situaţia

a Liceului Textil

finanţare,

pe care noi, consilierii locali, cu

refer la Liceul .Elie Radu",
dacă

respectivului liceu,

şi

şi-o

mai

şi v-aş

În cadrul

managerul de la

Şcoala Gimnazială

pe cifre de

şcolarizare,

Învăţământ.

Astfel, vom avea economii

pentru anii

desigur, poate vom ajunge

şi

unităţii

următori,
şi

dori

să

se verifice În

managerul de acolo trebuie

la ce cote va

preşcolar, şi

în anii

atunci când

votăm reţeaua

să

fundamenteze

avem un material care

modalitatea în care vor

funcţiona

funcţiona

vom investi doar În unităţile de

unităţi

de

viabile,

şi,

aceste

Învăţământ

noi să asigurăm acestor elevi nevoile unui învăţământ de calitate.

ca atunci când

fie trecut numele

iarnă, aş

să

o ducem

investim În viitor În liceul

fiindcă
şi

responsabilizaţi

bună credinţă,

ruga frumos

merită să

face dacă funcţionează

a altor unităţi de Învăţământ

lucrul acesta se va întâmpla în

Aştept

de

rog frumos, domnule primar, prin proceduri interne,

în baza unei prognoze pe care

şcolară,

Primăriei,

de managerul

respectiv, ce se va întâmpla cu liceul respectiv peste 2-3 ani,
următori,

prezentată

fie Încă din primăvara acestui an În şedinţele de Consiliu Local sau la

directorii, inclusiv pe parte de

să ştie,

care trebuia

solicite rezolvarea acestei probleme de spaţiu.

Aşadar,

către şcolile

unei grupe.

votăm reţeaua şcolară să

nu mai

votăm

doar un proiect pe care

de Învăţământ, ci bine fundamentat, pe cifre de

Domnul consilier Eugen Cristian
cadrul Direcţiei Dezvoltare despre

Ţurcanu

- din câte

urmărirea unităţilor şcolare şi

ştiu,

să

şcolarizare.

s-a format

şi

un birou În

s-a aprobat acea organigramă În

ianuarie, În acest an, dar nu despre asta voiam să vorbesc.
Referitor la această
a nu sta în respectivul
Încercăm să

grădiniţă, ştiu că discuţia

spaţiu.

Am mai venit cu

este de aproximativ doi ani despre a sta sau

nişte

propuneri anul trecut, sau în acest an,

să

o mutăm, poate la parterul internatului din Laurian. Cei de acolo au fost vehernenţi,

doamna director de acolo

şi

domnul director,

şi încă

2-3 directori de la anumite licee şi-au impus

punctul de vedere "de partid", cu toate ei nu sunt teroretic membri ai vreunui partid

4

şi

iar ne-au

şedinţă

Proces verbal

păcălit şi

scoatem

să

ne-au imbrobodit

clădirea respectivă din

văzut

Am

unităţilor şcolare şi-au

văzut

un teren de

şi

la

şcoli

generale, am

dumnealor nu vor, putem

măcar

parterul.
grădiniţă

Liceul Pedagogic, o

grădiniţă

văzut că

să

la parterul

de succes la parterul intematului.

se poate, doar

că

cei din conducerea

dorit foarte mult acest lucru, au implementat. Pe la Liceul Pedagogic am

joacă

seminar. Aici trebuie
săpătămână

administrarea Laurianului, sau

la Seminarul Teologic o

Ambele sunt licee, nu sunt

grădiniţă. Dacă

acolo o

un model de succes chiar

văzut

intematului, am

înfiinţăm

nu

de indată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

foarte frumos

să

chinuim

acum, În curtea respectivei

şi să stresăm,

şcolii,

Înainte de inceperea

făcut

cum spune colegul

cu sabia deasupra capului,

unităţi şcolare, şi

Onişa, părinţii,

că mutăm

Şcoala

la

la

cu o

nr. 16,

ceea ce iar este peste mână,
Haideţi să

hârtie

ştim

structuri

Îi ducem

să facem,

ce trebuie

uşoare

o

puţin

clădire,

mai jos, sau

să

construim o

altă clădire

dar când trebuie pus În practică, nu

nu numaidecât din betoane, care

să

În zona Bucovina. Pe

materializăm.

Se pot face din

necesite costuri mai ridicate, hai

să

facem ceva pentru cartierul Bucovina.
Am avut o

reticenţă

ca subiect independent, nu vreau doamna directoare, taie
intangibili, sunt cei mai buni, cei mai
administrăm

noi. Pentru 4-5

această sumă,

pentru

că

văd că

a ajuns pe ordinea de zi

şi spânzură,

adjunctul la fel, ei sunt

În a discuta despre acest subiect, dar

spaţii

bun, i-am

Înţeles.

care aduc 20.000 lei venituri

noi nu trebuie

eficienţă economică, parcă aşa

frumoşi,

să

gândim o

reproşat

mi s-a

muncipalităţii,

clădire publică

de multe ori,

că

şi

ÎI

dispersăm

de

stricţi

de

Extragem parterul
ne

doar În termeni

gândesc numai În

eficenţă

economică.

Domnul consilier Paul
de

Învăţământ, aşa

Onişa

dacă

tot vorbim despre planificare

cum a spus colega mea, doamna Lupaşcu şi colegul meu

În câteva consilii de

administraţie

care o Întâmpină ei,

majoră,

administraţie

-

la licee

şi

şi Să

singura

că

am putea

să importăm

ne acoperim necesarul de elevi În licee. Având În vedere

active În municipiul

următoare,

ca

viziune,

că

Eu am fost

aşa

criză pe

este, de la un an la altul, lipsa elevilor in licee. Chiar la consiliul de

populaţiei

şi

viziune În materie

Ţurcanu.

am observat În decursul timpului

de la Liceul Gheorghe Asachi spuneam

Republica Moldova

şi

Botoşani,

observ eu in

de ordinul zecilor de mii, eu cred

perspectivă,

vom avea tot mai

cum sunt ele capacitate, când Botoşaniul avea 124-125 mii locuitori.

5

puţini

că

elevi din
scăderea

În perioada

elevi in licee,

aşa

Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

Mă

gândesc

spaţiile rămase
grădiniţelor şi

În

spaţiile

şi

cred

Botoşani,

Aşa

că

să iniţiem

ne

spaţiu

să

mări

se va

în perioada

învăţământ,

ca noutate În planul de

În fiecare liceu avem un

începem

imaginăm

vis-o-vis de

apărut

o campanie de amenajare a

spaţiu

excedentar pentru elevi în

următoare, datorită migrării populaţiei

În alte părţi.

ar trebui

să

că

mi se pare,

acest

Botoşani

că

scendariu, sau

ar trebui ca În fiecare liceu existent, inclusiv Elie Radu, În

a claselor l-IV, inclusiv clasa O, care a

din municipiul
Cred

perspectivă,

în

goale în lipsa elevilor pentru liceu

existente.

ultimii ani,

că,

dacă

şi să

un astfel de plan

un scenariu, cam cum vom

populaţiei şi

în considerare, bine ar fi,

să elaborăm

arăta

vedem,

după

un

peste 5 sau 10 ani în municipiul

elevi în licee. Asta e o părere a mea,

dacă

cineva vrea

să

o ia

nu, la fel de bine.

Domnul consilier GheorgheFlorentin Ursuleanu - spunea domnul Primar mai
că

devreme

acea

clădire

unde a

că

ce facem În continuare? Pentru
peste 10 ani,

aceeaşi ciupercă.

facem ceva cum trebuie pe

funcţionat Direcţia Sanitară

la anul va fi aceea

Eu zic

spaţiul

că

ciupercă. Şi

are probleme legate de

ciupercă,

acolo trebuie luate

respectiv, de exemplu o

peste doi ani,

măsuri

aceeaşi ciupercă,

radicale: buldozerul, jos,

grădiniţă.

dacă

Chiar

şi

e monument

istoric,

şi

soluţie.

Refecem, în arhitectura iniţială, poftim, un monument. Lupta cu ciuperca va fi şi la anul,

monumentele acestea istorice, la un moment dat, când se

degradează,

au

şi

ele o

şi peste 2 ani, şi peste ~ ani, haideţi să nu lăsăm acel colţ de pe bulevardul Mihai Eminescu de
izbelişte.

Domnul

preşerânte

părerile dumneavoastră sunt

mai ales
că

că ştim că

de

şedinţă

pertinente, un lucru trebuie

de lai anul proprietara acelei

se impune identificate unei noi

lucru de pe acum,
aşa

mi s-a

părut

Mihai Cristinel

şi să

trecem la

locaţii,

treabă,

mie acum, fiind În

Brumă

reţinut

din

- având În vedere
toată

aceasta,

că

clădiri doreşte să investească acolo,

indiferent unde ar fi, dar trebuie

pentru a nu mai fi

perioadă scurtă,

am fost

siliţi,

sau

puşi

să

ne

toate

se impune,

deci este cert
notăm

sub presiune

siliţi să acceptăm

că

anumite

acest

părinţii,
condiţii,

sub imperiul presiunii părinţilor, care, trebuie să recunosc că aveau şi dreptate.
Aşadar, notaţi,

cei care sunt În

măsură,

ca

pe acum.

6

această

relocare a

grădiniţei să

se

gândească

de

Proces verbal

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - o
ajuns, poate, mai târziu,
să găsim

anul trebuie

şi

nu

aţi

soluţie,

o

şedinţă

de îndată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

scurtă intervenţie,

auzit dialogul nostru de la Începutul şedinţei,

nici În acest an nu ne-am

aşteptat

aţi

pentru cei care
sigură că

pentru la

la acest lucru, ne-am bazat pe

continuitatea acestui contract, a fost o strategie a proprietarului de a ajunge a proprietarului de a
ajunge

până

soluţie,

care, cred eu, reuşeşte

următor
clădiri

şi

În ultima zi
să găsim

trebuie

a ne pune În
să

această situaţie. Până

urmă, mă

că

bucur

s-a

clădiri

În care putem reloca

spun că

grădiniţă,

construim acolo o

ori

grădiniţa.

Există următoarea

terenuri pentru a construi acolo.

şi

În acest an am

căutat să identificăm

achiziţionăm

Nu sunt terenuri, municipalitatea nu are

posibilitate: ori

achiziţionăm

clădire privată şi amenajăm

o

o

un teren

grădiniţă,

varianta pe care am Început-o În acest an: amenajarea la Şcoala nr, 16, pentru că vreau

nr. 24,

Şcoala

mulţi

nr. 16 decât de

Grădiniţa

această variantă

nr, 24, nu toţi erau cornasaţi în apropierea

cealaltă zonă,

erau mai aproape de

mergem şi pe

şi zonă

o

să vă

şi

sau

spun

aproape jumătate din părinţii care au copii la Grădiniţa nr. 24 au fost de acord, fiind mult mai

aproape de

să

o

În acea zonă.
Nu sunt

că

găsit

Împace, momentan, toate părţile implicate, dar, sigur că În anul

soluţie definitivă. Vă

o

la

care

deci părerile sunt

să funcţioneze şi

la

Şcoala

mai apropiată dinspre cartierul Bucovina, urmând ca,

locaţie,

pentru

că

cereri sunt, copii sunt În zonă, deci cu

şi

Grădiniţei

Împărţite, şi Încercăm

nr. 16, pentru zona

în zona Bucovina

siguranţă

mai putem

la anul

respectivă,

să identificăm

Înfiinţa

acolo o

grădiniţă.

În toamna asta vom identifica terenurile existente pe piaţa privată, fie trecem la
construcţie,

fie

achiziţie

de

identificăm, să

facem o

achiziţie

grădiniţa

clădiri,

dar

clădiri

În rate, nu

nu sunt, pentru

nişte clădiri

că

care se

anul acesta

să

a fi amenajate, ca

şi

am Încercat
pretează

şi

acolo.

În ceea ce priveşte parterul de la internat, acolo există contracte În derulare, care nu
puteau fi Încheiate în acest an
prezent acolo, la parterul
eventual

să

Îi

mutăm

fără

clădirii,

a fi cerute

pentru

la etajul 1 şi

că şi

decide

până

la

internat la Laurian, continuitate la

asta a fost o

să amenajăm

termine acele contraote, la finalul anuluI.
dumneavoastră veţi

despăgubiri

urmă, vă
Şcoala

la parter
Dacă

chiriaşilor,

din partea
soluţie, să

grădiniţa.

care sunt În

reziliem acele contracte,

Nu s-a putut, trebuie

se decide continuarea lor,

dacă

să

se

nu,

vom supune atenţiei mai multe variante: mutarea la

nr. 16,

7

achiziţie

de teren, de

clădire,

sau

construcţia

Proces verbal

unei noi grădiniţe.
şi

Şi dumneavoastră veţi

şedinţă

de îndată a Consiliului Local Botoşani
din data de 08 septembrie 2015

decide care este varianta

optimă,

Ghiorgbiţă

preşedinte,

în

funcţie şi

de buget,

de necesităţi.
Domnul consilier Florin Ioan

haideţi să

trecem la vot. Eu chiar am

majoritate. Dacă vreţi,

discuţii

nişte treabă şi

- domnule
trebuie

să

plec

şi după

despre învăţământul viitorului avem timp

să

am o

rugăminte,

iar nu mai suntem

facem

fără

nici un fel

de probleme, mă scuzaţi, doamna Lupaşcu.
Fiind supus la vot proiectul de

hotărâre,

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

consilierilor prezenţi (14).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi
preşedinte

de

şedinţă

- consilier Mihai Cristinel

şi

timpul alocat

Brumă

-

şedinţei

de

declară lucrările şedinţei

Închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

\SECRETAR,

~u

Redactat şi dactilografiat,

AI"" ""W:0I~h'
8

astăzi,

domnul

de

îndată

