ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 31 mai 2016
Prin dispoziţia nr. 1134 din 30.05.2016, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 31 mai 2016, orele 143 în sala de şedinţe a

°,

Primăriei.
Dispoziţia

nr. 1134 din 30.05.2016 este

Ordinea de zi a şedintei a fost
Primăriei, precum şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile

la

şedinţă

făcut

s-au

anexată

adusă

la

la dosarul

şedinţei.

cunoştinţă publică

atât În scris, cât

ŞI

prin

anunţ

prin contactarea

la avizierul

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 pentru aprobarea Contului de execuţie a bugetului local şi a
bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a
bugetului instituţiilor publice finanţare integral din venituri proprii, a veniturilor şi
cheltuielilor evidenţiate În afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe
anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu comercial sau a unei suprafeţe de
teren domnului Apatiei Ioan.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului "1 Iunie, Ziua Copilului 
2016".
4. Aprobarea proceselor verbale a şedinţelor de Consiliul Local din data de 26.02,
24.03,21.04 şi 19.052016.
Şedinţa este

legal

constituită.

La lucrările şedinţei 19 de consilieri în funcţie, fiind învoită doamna consilier Elena
Lazarec, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă, şi lipsind doamnele
consilier Lidia Bucşinescu şi Mihaela Huncă şi domnul consilier Paul Onişa,

Proces verbal

şedinţă

de

îndată

Consiliu Local Botoşani
din data de 31 mai 2016

Fiind supusă la vot învoirea doamnei consilier Elena Lazarec, acesta este aprobată cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (18) - lipseşte din sală la momentul votării
domnul consilier Călin George Bosovici.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru
(Eugen Cristian Ţurcanu).

şi

I abţinere

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de
execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe
anul 2015.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - întrebarea mea se adresează primarului
municipiului: de ce nu a tăcut şedinţa ordinară pe luna mai, cred că erau multe lucruri prioritare
care trebuiau rezolvate, dacă tot c1amăm în această perioadă preocupare maximă pentru oraş şi
implicare totală În administraţie. Ca să fie minciuna dusă până la capăt, trebuia măcar de dragul
aparenţelor ţinută în această lună, dacă tot am avut un primar cvasiinexistent şi veşnic plecat în
acest mandat. Ar trebui să încheiem în acelaşi registru al dumnealui, cu lipsă de la serviciu şi cu
şedinţa ordinară din luna mai neefectuată.
Referitor la această execuţie bugetară pe anul 2015, la fel, o întrebare către cei care au
întrocmit-o: de ce tocmai acum este supusă votului? Şi nu în ianuarie, februarie, martie eventual,
după ce a trecut primul trimestru.
Doamna director economic Geanina
31 mai.

Bulmagă

- termenul de supunere spre aprobare este

până astăzi,

Domnul consilier Eugen Cristian

Ţurcanu - şi dacă

Doamna director economic Geanina

Bulmagă

-

nu este

intrăm

votată astăzi?

cu proiectul spre aprobare În

următoarea şedinţă.

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - ca o constatare amară asupra anului fiscal
ce l-am Încheiat acum cinci luni, constat că gradul de realizare a bugetului este de 89%, a-pro
pas de austeritate bugetară, de dezvoltare locală, iar pe partea de dezvolatare locală s-au cheştuit
doar 58,7% din suma alocată, ceea ce este extrem de dureros, mai ales pentru investiţiile în
infrastructură şi în tot ceea ce ţine de societăţile, care, la rândullor, dezvoltă lucrări în parteneriat
cu municipalitatea şi de aici locuri de muncă, impozitele aferente ce le plătesc etc.
Cred că de mulţi ani nu s-a mai întâmplat să fie o execuţie bugetară atât de subră şi de
pesimistă, să încheiem cu 89%, dar, din păcate, scaunul este gol, precum şi "împăratul" este gol
în primăria aceasta.
Domnul consilier Stelian Pleşca - pentru domnul viceprimar Cosmin Andrei, nu ştiu
sunt atribuţiile lui, sau, dacă tot suntem în campanie, am promis oamenilor de pe acele
străzi adiacente Doniciului, care nu au lumină prin parcările respective de vreo 6 luni, Dacă se
poate rezolva, vă rog, dacă tot suntem în campanie, poate le faceţi un bine.
dacă
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de Îndată Consiliu Local Botoşani
din data de 31 mai 2016

Un al doilea punct de pe ordinea de zi, care mi-aş fi dorit să fie într-o şedinţă ordinară,
poate cineva să îmi dea un răspuns, este cel legat Parcul Regional "Cornişa", În sensul În
care am văzut În presă că se deschide, se preia, se face până la 30. Părerea mea este că nu vom
face nimic În acest sens, pentru că Încă nu s-a hotărât cine face lucrul acesta: o societate a
primăriei, a Direcţiei de Sport, nu am angajat oameni. Acele ansambluri care funcţionează acolo
trebuie supuse unor probe, se predau direct beneficiarului doar dacă dorim să numărăm copăceii
respectivi, pentru că asta se poate preda deocamdată, pentru că acelea nu ştiu dacă funcţionează.
Poate cineva să Îmi dea un răspuns - nepolitic - când se termină Cornişa?
dacă

Domnul consilier Corneliu Vicenţiu Daniliuc - referitor la hotărârea privind aprobarea
bugetului pe anul trecut, mi se pare cam tardivă convocarea acestei şedinţe. A vorbi despre un
buget despre care abia aseară am aflat că se va discuta şi aproba astăzi este un lucru pe care eu nu
l-am întâlnit niciodată, deşi cred eu că am destui ani În administraţie, chiar şi În executiv 8, ca
diriector încă vreo 7, asemenea lucru nu s-a întâmplat În cei 15 ani cât am lucrat În această
primărie.

Mă uit aici, abia le desluşesc, pentru că trebuie să ai timp să analizezi toate chestiunile,
sunt lucruri care trebuiau făcute, sunt lucruri care au fost prinse În proiectele de buget anterioare,
nerealizate, dau ca exemplu terenul de joacă din faţa Şcolii Gimnaziale "Grigore Antipa", şcoală
europeană, unde, demolând acel teren, a rămas exact În faţa ei, la intrarea principală, o poiată de
găini la blocuri, de prin 1970 făcută.
Alături de terenul de sport unde se fac competiţii destul de multe şi dese, şi se Închiriază
la diferiţi antrenori care fac cursuri cu copiii, 3-4 maşini, hârburi, stau acolo, sunt adăpost pentru
oamenii străzii. Direcţia Edilitară, care era cândva cea mai bună direcţie, era legătura dintre
executiv şi populaţie, a dispărut cu desăvârşire.
În patru ani nu l-am văzut niciodată pe Înlocuitorul meu în oraş, ba, din contră, 2-3
salariaţi care erau mai buni şi mai cu şcoală au plecat, nemulţumiţi, probabil, de modul cum au
fost trataţi, nemulţumiţi de salariile pe care le-au primit, şi s-au adus acolo tot felul de oameni,
care or să înveţe cândva. Până şi director adjunct am înţeles că există. Această direcţie se ocupa
de toate aceste lucruri pe care le-am menţionat, şi bani erau prevăzuţi în buget pentru aşa ceva.
Am lăsat şase amplasamente când am plecat la I ianuarie 2012 la pensie, şi acum sunt
nerealizate parcările pe acele amplasamente, unul vi-I dau exemplu clar, care treceţi pe centură,
Kogălniceanu 40-42: 22 de maşini stau În noroi şi acum.
Eu, unul, spun dinainte, nu votez acest buget.

Domnnul consilier Corneliu Daniel Furtună - o şedinţă tristă, ca Întregul mandat.
colegi, vă Întrebaţi de ce nu s-a convocat şedinţa ordinară, un motiv foarte simplu: pentru
că la şedinţa ordinară există interpelări, ori erau atât de multe interpe3lări, Încât s-a dorit evitarea
lor, pornind de la modul de organizare a alegerilor şi terminând cu activitatea din primărie, aşa că
nu este nimic de mirare. Dat fiind faptul că acestă executie bugetară a fost prezentată de ieri pe
azi, eu, În cel mai bun caz, mă voi abţine În a o vota, fiincă efectiv nu am avut timpul fizic
necesar de a o parcurge, şi aş vrea să votez În cunoştinţă de cauză.
Stimaţi

Fiind supus la vot, acesta a fost respins cu 10 voturi pentru, I vot împotrivă (domnul
consilier Corneliu Vicenţiu Daniliuc) şi 8 abtineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu
şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Cristian Lazarovici, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel
Luca, Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen Cristian Ţurcanu).
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Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu
comercial sau a unei suprafeţe de teren domnului Apaţiei Ioan - nu prezintă discuţii, şi, fiind
supus la vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri (domnii consilieri Mihai
Cristinel Brumă, Cristian Lazarovici şi Gheorghe Florentin Ursuleanu).
Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului
"1 Iunie, Ziua Copilului - 2016" - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat
cu 17 voturi pentru, I vot împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi I abţinere
(domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu).

Procesele verbale de la punctul 4 al ordinii de zi au fost aprobate pe bază de

semnături.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, doamna
de şedinţă - consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - declară lucrările şedinţei de îndată
închise.
preşedinte

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Consilier,

Ioan Apostu

Redactat şi dactilografiat,
Alina ~rina Manolache
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