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"
 Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 03 februarie 2016 

Prin dispoziţia nr. 249 din 02.02.2016, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

°,
Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 03 februarie 2016, orele 143

şedinţe a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 249 din este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei 

şi pe site-ul propriu. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât ŞI pnn 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 aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani, pentru 

anul 2016. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 20 de consilieri în funcţie, fiind învoită doamna consilier 

Tereza Nica şi domnul consilier Cătălin Virgil Alcxa. 

Doamna prcşcdinte de şedinţă Elcnn Lazarec supune ia vot cererile de Învoire a 

consilierilor prezenţi, care sunt aprobate cu unani.nitatca voturilor consilierilor prezenţi (20). 
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Proces verbal şedinţă de Indată Consiliu Local Botoşani 

din data de O) februarie 2016 

Fiind supusă la vot ordinea de ZI, aceasta este aprobată cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (20). 

Doamna preşedinte de şedinţă Elena Lazarec - aţi primit astăzi amendamente le care 

au fost formulate la bugetul local, bănuiesc că aţi avut şi timp să le citiţi. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Botoşani, pentru anul 2016. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - după analiza făcută ieri, am constatat o 

disperare şi un atac al domnului primar asupra consilierilor liberali, evident că nu s-a putut abţine 

să nu facă un exerciţiu public de a ne forţa mâna, de a ne linşa, tot felul de cuvinte mari. Îmi 

amintesc că i-am spus la final să se ducă acasă şi să îşi pună picioarele în apă rece şi să vină cu o 

variantă nouă, îmbunătăţită, la toate sugestiile pe care le-am dat noi ieri. Evident că nu am primit 

nimic în acest sens, dar m-am obişnuit cu modalitatea aceasta copilărcască de a posta pe 

Facebook şi la site-ul de perete care îi convine dumnealui. 

Aşadar, ca să ieşim dintr-o retorică politică, grupul de consilieri PNL, care a încercat să 

găsească nişte soluţii, propune următoarele soluţii pentru a încerca să punem pe picioare bugetul 

pentru anul 2016. Solicităm domnului primar Ovidiu Iulian Portariuc, sau a delegaţilor domniei 

sale, să întreprindă urgent măsurile de contractare a unei refinanţări pentru creditul pe care l-am 

luat de la IFC, celebrul credit contractat de dumnealui În 2013, în care a fost mandatat personal 

să se ocupe de negocierile acestor clauze, cu o dobândă fixă de 7,32%, c o povară imensă pe 

umerii municipalităţii, că tot a vorbit de vreo săptămână-două că creditele anterioare sunt o 

povară pentru municipalitate. 

Vă spun în câteva cifre, ca să vorbim. Într-un total de rarnbursat anul acesta, numai pe 

dobânzi, de 4.692.000 lei, din informaţiile furnizate de directorul economic al U.A.T. Botoşani, 

3.500.0001ei sunt creditele împrumutate de domnul primar Ovidiu lulian Poriariuc. Tot aruncând 

vina pe moştenirea grea, este doar o scuza pentru ceea ce au făcut sau mai bine zis, pentru ceea 

ce nu au făcut. Avem în faţă documente, stimaţi colegi. Mai ales stimaţi colegi din presă. Dacă 

vreţi, vi le transmit să le aveţi şi dumneavoastră, că tOL vă intoxică cu nişte informaţii C::lIC nu 

sunt veridice. Le aveţi aici şi o să vedeţi împrumuturile făcute de înaintaşi şi cele făcute de 

dumnealui. Şi asta este situaţia, nu am cu nimic inventat sau ceva împotriva dumncului. A2,t~~ LE):: 

la mană. 

îi solicităm su contracteze cât 111ai repede cu putinţă o refinantare pc acest credit, şi de 

asemenea, grupul de consilieri PNL va vota cât mai urgent posibil o hotărâre de Consiliu Loca: 

pentru contractarea unui in.prumnt ce 3U.000000 Ici pentru a continua finanţarea pentru Teatru! 

Mihai Eminescu, unde este derizorie deschis" C" pozit.e eli 100.000 lei şi pentru a linc!iza Zonn 

de Agrement Cornisa. Deci, încă o dală, vă solicităm public C~~ În cel n-ai scurt timp, în c31c\'<1 
zile) puteţi solicita o nouă şedinţă, pentru a vă da acceptul s,~ contractăn: un nou imprumut de 
minim 30.000.000 lei pentru a finaliza Teatru: Mihai Eminescu. Pentru ca Teatrul Mihai 
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Proces verbal şedinţă de îndată Consiliu Local Botoşani 

din data de 03 februarie 2016 

Eminescu, pe care dumneavoastră îl ignoraţi şi spuneţi că avem ceva politic, nu poate să rămână 

În stadiul În care este acum. 
Am discutat cu specialişti, cu oameni care se pricep. El necesită să fie intrat În 

consolidare, ceea ce se face din fonduri proprii ale municipalităţii, pus pe el plase, acoperit, făcut 

ceva, şi În consolidare, pe fonduri pe care le putem obţine de la Ministerul Dezvoltării sau de la 
CNI. Aceeaşi speţă pe care aţi invocat-o dumneavoastră cu această clădire care a durat câţiva ani 
să o finalizăm, putem spune că aşa s-a întâmplat şi aici. Am solicitat bani de la Guvern, dintr-un 
fond special pentru consolidări, am primit, şi am putut să nu o lăsăm să se prăbuşească de tot. 

Aceasta pe partea de venituri, pentru că avem o problemă de a echilibra veniturile cu 
cheltuielile. Pe partea de cheltuieli, secţiunea Dezvoltare, fac următoarele propuneri de 
rectificare: amenajare pistă de atletism suprafaţă sintetică la Liceul cu Program Sportiv, plan 
iniţial 400 mii lei, plan rectificat 200 mii lei; iluminat cu led Bulevardul Mihai Eminescu, 
proiectare şi execuţie. Plan iniţial 150 mii lei, plan rectificat 10 mii lei; amenajare staţie transport 
în comun. Plan iniţial 300 mii lei, plan rectificat 50 mii lei, calculator - 30 mii lei, plan rectificat 
- O; aplicaţie Botoşani City Report - din câte ştim noi, aţi terminat această aplicaţie, am văzut că 

funcţionează perfect, plan rectificat - O; achiziţie reţea iluminat public. Am discutat şi despre 
asta ieri, am Întors-o pe toate părţile, oricum cu 100.000 lei nu facem nimic. Plan iniţial 100 mii 
lei, plan rectificat 10 mii lei; platformă subterană de gunoi menajer. E o chestie importantă, vrem 
să facem şi să sprijinim lucrul acesta, dar când vom avea suportul financiar pentru a lucra la o 
chestie pentru tot oraşul, nu numai aşa proiect pilot. Am mai făcut proiecte pilot. Plan initial 100 
mii lei, plan rectificat 10 mii lei. 

Şi aici venim cu nişte propuneri, dacă tot venim cu dezvoltarea oraşului. Studiu solutii 
extindere reţea electrică Cartier Luizoaia. Plan rectificat: 20 mii lei. Am mai vorbit acum 2 ani, 
au venit oamenii de 3-4 ori, au făcut petiţii că se desprind de Botoşani, se mută la Răchiti. eram 
de râsul lumii. Unde lumea vrea să se alăture de municipiu, noi avem situaţia ilară că ei vor să se 

desprindă de municipiu şi să se ducă la ţară. Să facem ceva pentru această zonă. Documentatia 
pentru strada Vâlcelei. Mi-aţi zis că a fost, că trebuie schimbată, redimensionată - 20 mii lei. 
Documentaţie strada Izvoarelor - că tot în dezbaterea publică era un cetăţean - ati spus cii 

viziunea bugetului este dată de cetăţeni - Strada Izvoarelor - 20 mii lei. Documentaţie Strada 
Popăuţ: - 20 mii lei. Pentru a repara strada care este paralelă cu şil1a ferată, din spatele Mănăstirii 

Popăuţi pună la depozitul de muniţii, arată jalnic acolo. Execuţie sistematizare Zonă Cartier 
Luizoaia - 184 mii Ici. Execuţie Strada Vâlcelei 150 mii lei, execuţie Strada Izvoarelor- 150 mii 
lei, execuţie Strada Popăuţi - 200 mii lei. Reabilitare şi modernizare Drumul Tătarilor, era plan 
iniţial de 250 mii Ici, am mai adăugat 50 mii lei, să fie un total de 300 mii lei. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - voi fi foarte scurt. De asta nu aţi votat 
bugetul, să veniţi cu foaia asta, cu o tăietură pe ea? Nu aveţi nici o modificare de substanţă, sunt 

convins că colegii ar fi preluat toate aceste sugestii ale dumneavoastră care până la urmă sunt 

nişte poziţii pe bugetul municipalităţii, că 20 mii lei, cat aţi spus dumneavoastră aici, sau asta de 
la City Report, asta înseamnă modificare de buget? Haideţi să fim serioşi, v-aţi făcut de tot râsul. 
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Oricum erau bani în bugetul Primăriei pentru studii şi documentaţii, nu trebuia să tăiaţi 

dumneavoastră din altă parte. Se puteau face. Iar sumele pe care le-aţi pus aici nu au nici un 

impact asupra bugetului şi trădează tocmai intenţia dumneavoastră politică de a face rău acestui 

oraş, Din punctul meu de vedere, am pierdut timpul degeaba. 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - este opinia dumneavoastră, domnule 

Cosmin Andrei. Este adevărat că pentru dumneavoastră zonele mărginaşe ale oraşului nu 

contează, contează doar distracţia din centrul oraşului. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, vă 

respectăm opinia şi o vom spune şi cetăţenilor, fiindcă e important să o cunoască şi dumnealor. 

Aşadar, chiar vă respectăm pentru ce aţi putut să spuneţi acum. 

Mai avem un amendament, un amendament care se referă la secţiunea Alte cheltuieli, şi 

avem aşa: organizare Crossul Primăverii Botoşani, inclusiv Crossul 'Persoanelor cu handicap şi 

Cupa Primăriei la Sporturi. Aceste două activităţi vor intra într-o singură activitate, respectiv 

Cupa Primăriei la Sport, şi va avea secţiuni pentru fiecare din activităţile prevăzute in cele două 

iniţiale, şi îi vom aloca 20 mii lei. 

Pentru 1 iunie, ne dorim să alocăm lO mii lei, pentru acţiunea finanţare Taekwondo - 30 

mii lei, serviciile publicitare şi comunicare Primăria Municipiului Botoşani, de la 65 mii lei, ne

am dori să rămână la 15 mii lei, programul de comunicare publică proiect Cornişa de la 65 mii 

Ici, ne dorim să rămână la 5 mii lei, evenimentele Cornisa vor rămâne la 10 mii lei, având în 

vedere că nu ştim dacă finalizăm proiectul Cornişa, înregistrare video a principalelor evenimente 

ale oraşului - aici ne dorim să rărnână doar 10 mii lei. 

Banii rezultaţi din această reaşezare a acestui capitol, respectiv 435 mii lei ne dorim să 

meargă, şi aici o rog pe doamna Geanina Bulmagă să ne spună condiţiile in care putem face acest 

lucru. 170 mii lei la subvenţii pentru locuinţe sociale conform Legii locuinţei 114, 130 mii lei am 

spus că ne dorim să meargă către ceea ce am stabilit astă iarnă, respectiv Olimpiada Consiliului 

Local, bani care se vor ducc prin proiectul nou către şcoli, şi vom asigura şanse egale tuturor 

unităţilor de învăţământ de a participa la acest concurs şi de a câştiga premiile necesare care se 

vor duce către sporirea confortului şi calităţii activităţii didactice, şi suma res.antă ne-am fi dorit 

să fie dusă, şi să rezolvaţi, domnule primar, ceea ee aţi promis botoşăncniloratunci când aţi mers 

cu listuţ2 să vă semneze că vor fi de acord ca Primăria să le rezolve plata cheltuielilor comune la 

încălzire. Parcă. mai aveţi acele liste ŞI mi-aş dori S~l le scoatcri de la sertar şi să mergeţi In 

cetăţeni şi să le spuneţi că prindem în bugetul local asemenea sume in!' dumneavoastră le veţi 

rezolva. 

Domnule viceprimar Cosmin Andrei. înţelegem că dumneavoastră nu aţi înţeles esenţa 

acestei hotărâri. Esenţa acestei şedinţe de Consiliu Local, aş" cum a spus şi colegul nostru, C 

important şi ne dorim să terminăm Teatrul, şi lucrul acesta îl va face domnul primar. în S211Sl:1 îl~ 

care în următoarele S3pt311lâni, În loc S21 stea pc Facebook ŞI S8 fac:i campanile electorală. îl 

invităm pc domnul primar 5:1 se aplece ~supra ceea ce ÎnSe(lmn;1 creditele municipiului Botoşani, 

să gândcască o refinanţare pentru a aduce economii bugetului mnnicipiului Botoşani şi În acelaşi 

timp, dorim un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să asigurăm Impnunutu! necesar 
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pentru finalizarea proiectului Cornişa, respectiva Teatrului Mihai Eminescu. De ce? A explicat 
şi colegul meu Eugen Ţurcanu dar revin şi vă rog să înţelegeţi că au fost generaţii anterioare 
nouă care au reuşit şi au realizat acest teatru. 

Noi ne gândim spre a-l ţine în conservare probabil câţiva ani. Cred că putem demonstra 

că avem această capacitate, ca din ceea ce înseamnă bugetul municipiul Botoşani să finalizăm 

această investiţie, atât de necesară activităţii cultural de la nivelul municipiului Botoşani. 

Dovediţi, domnule primar, că aveţi tăria, demnitatea şi mai ales bărbăţia să duceţi la capăt un 

proiect de suflet pentru municipiul Botoşani, având în vedere, ştim foarte bine că judeţe alăturate 

nouă, respectiv Suceava, nu are parte de un teatru. Noi ne gândim să îl ţinem in conservare 
fiindcă nu suntem în stare. Dovediţi că puteţi face acest lucru. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - voi începe cu răspunsul către doamna 

viceprimar. Sigur că e nevoie de tot ce aţi spus dumneavoastră, de voinţă, de dorinţă, dar în 
primul rând e nevoie de cunoaştere. Ca să erniţi o părere asupra unui subiect, în primul rând 

trebuie să îl cunoşti şi trebuie să îl înţelegi. Aici mă refer atât la interpelarea dumneavoastră cât şi 

la cea a domnului consilier Eugen Ţurcanu. Atunci când intraţi pe o zonă, care daţi-mi voie să vă 

spun fără să vă supăraţi, nu o stăpâniţi, cea a finanţelor, vreau să mă gândesc că atunci când vă 

doare o măsea, mergeţi la stomatolog, nu cereţi părerea unui mecanic auto. Aşa şi în finanţe, să 

ştiţi, atunci când vrei să intervii pe o zonă financiară, discuţi cu un om specializat în finanţe şi 

care înţelege ce înseamnă dobânzi, care face diferenţa între monedă naţională şi valută, care 
înţelege ce înseamnă riscul de ţară şi conjunctură economică, dacă tot e să vorbim despre 

contextul în care a fost luat acel credit, singurul de altfel la vremea aceea în România şi prima 

municipalitate finanţată de Banca Mondială, după noi a urmat Timişoara, într-un context 

economic greu, cu un oraş supraîndatorat. Ceea ce prezentaţi dumneavoastră, cifrele şi 

comparaţii intre ratele dobânzilor, nu are rost să intrăm în subiect fiindcă e o discuţie strict 

tehnică, dar e un semn de lipsă de profesionalism să abordezi o temă, şi sunt de apreciat colegii 
care cel puţin manifestă decenta ca pc un subiect care nu îl cunosc şi nu sunt specialişti, să 

intrebe un specialist. 

Vreau să vă anunţ că demersurile pentru refinanţarca acestui credit au fost demarare de 

noi din momentul in care am văzut evoluţia pieţei monetare şi a ratelor dobânzilor din România. 

Au fost demarare discuţii de aproximativ jumătate de an cu board-ul pe România a Băncii 

Mondiale, ridicându-Ie această problemă, s-a făcut o 8113liz[L din perspectiva nOU[L a Primăriei, in 

situaţia in care ulterior, s-a mai luat un credit, cel de finanţare pentru proicctu1 Cornisa, 

modificînd capacitatea de îndatorarc a municipiului, şi sigur, mulţi alţi indicatori care se ia~l 111 
C<.~lClJ! atunci când se face o astfel de analiză, se calculează un cost de refinantare, io.uc riscurile 

implicare, durata pe care se poate face această refinantare, am primit Ofe118 lor, avem acest studiu 

şi probabil până la sfârşitul lunii februarie vom avea o analiză detaliată şi vom putea supune 

atenţiei dumneavoastră refinanţarea acestui credit. Cu economii consistente la bugetul 10c:1 dir: 

diminuarea acestei dobânzi. Pentru că intre timp. s-au schimbat multe variabile în domeniul 
eCOnOlTIlC. 
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Ceea ce spuneţi dumneavoastră legat de teatru, sigur, la primă vedere, nu poate decât să 

entuziasmeze pe cei care nu cunosc ce înseamnă proiect european, finanţarea unui proiect 

european sau contextul în care se află Teatrul Mihai Eminescu. Sigur, este doar o declaraţie 

politică, pentru că ştiţi foarte bine că contractarea unui nou credit în condiţiile actuale înseamnă 

cel puţin o perioadă de 2-3 luni de zile de analiză economică asupra situaţiei financiare a 

municipiului, o nouă ofertă din partea unei instituţii financiare, şi sigur, accesarea unui credit în 

baza acestor noi condiţii. Asta în situaţia în care dumneavoastră nu doriţi să finanţărn această 

lucrare din bani europeni, aşa cum v-am propus ieri şi cum propune bugetul nostru. Nu are sens 

să cheltuim bani de la bugetul local sau să îndatorăm oraşul mai mult decât a fost până în 

prezent. Şi rectific, cele două credite luate ulterior anului 2012 au fost obligaţii asumate şi 

semnate prin contract de administraţia existentă până în 2012. Noi nu am făcut decât să punem în 

act acele obligaţii. E vorba de cofinanţarea la termie şi la Corn işa, ca să încheiem o dată povestea 

cu creditele luate după 2012. Nu a fost asumată nici o obligaţie financiară în plus după anul 

2012, ci au fost duse la îndeplinire obligaţiile financiare asumate de contractele semnate până in 

2012. 

Subiectul cu teatrul, sigur, am înţeles că e o declaraţie politică, o luăm ca atare şi trecem 

mai departe. Vis-a-vis de finanţarea acestui obiectiv din împrumut. Am văzut amendamentul 

dumneavoastră, erau de aşteptat asemenea mişcări, am văzut că aţi tăiat exact obiectivele cu 

vizibilitate, şi anume acele staţii de tramvai, iluminatul cu led Bulevardul Mihai Eminescu şi 

acea platformă subterană de gunoi, sigur, investiţii edilitare care probabil în viziunea noastră ar 

putea aduce un prejudiciu de imagine sau ar putea afecta şansele candidatului dumneavoastră la 

Primărie. Ţinând cont de aceste lucruri, am înţeles de ce aţi operat şi aţi diminuat aceste 

investiţii, practic făcându-le imposibile în momentul de faţă cu sumele lăsate la acest capitol. 

Este strategia dumneavoastră politică, electorală, a fost şi în trecut, aţi văzut care au fost 

rezultatele, este alegerea dumneavoastrădacă vreţi să mergeţi in continuare pe această soluţie. 

Vreau să vă spun că mai există două cereri, pentru că atunci când v-am supus atenţiei 

bugetul, ieri, v-a fost pusă la rnapă o cerere din partea Uniunii Vatra Românească, un 

amendament prin care, în cadrul platformei unioniste se doreşte efectuarea unor acţiuni prin 

Programul Naţional "Cunoaşte-ţi ţara", adresat românilor basarabeni. Deci din acele sume pe 

care aţi propus dumneavoastră, deci sunt două amendamente - cea a platformei unioniste şi un 

amendament de la Liceu] de Artă, acolo unde este nevoie din partea catedrei de Pian, Vioară şi 

catedrei Arte Plastice, solicită pentru că elevi i de mult timp aeolo lucrcuză eu instrumente vechi 

~i foarte vechi, o dotare Cll un pian digital, vioară, violă şi aşa ma: departe, colegii au facut 2L:CSt 

amendament, Î-Jl11 rugat să facă acest amendament de la Liceul de Artă, deci din suma pe care 2\i 

propus-o dumneavoastră, să o ducem pc o zon5 care la fel, nu poate fi folosită ci doar imobilizată 

În zona respectivă, să ducem către aceste două amendamente. Sigur: dacă sunteţi de acord, 

Aici am înţeles, la obiective nu mai putem reveni, la iluminatul cu leduri, staţiile de 
transport În comun, platformele de deşeuri. Înţeleg că este decizia dumneavoastră şi nu mai 

putem discuta. Dar în ceea Ce priveşte celelalte sume, poate vă gâncliţi totuşi la copiii de la Liceul 

de Artă, care cred eu că fac cinste oraşului şi merită să aibă acces la o platformă modernă. Rog 
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colegii de la Buget să facă, această cerere a venit acum, pe ultima sută de metri, atunci când 
cetăţenii au văzut că bugetul se discută din nou, sigur că au venit şi alţii şi au zis că dacă se 
rediscută, uitaţi, rugăm colega să facă 20 de copii pe această adresă. Aceste sume se pot asigura, 
cred că atât la Liceul de Artă cât şi pentru aceste acţiuni civice, din această sumă care doreaţi să 

o alocaţi la Olimpiadele Consiliului Local, care este o acţiune ... dacă doriţi, nu cred că doriţi să îi 
luaţi de la subvenţionarea locuinţelor sociale, cum aţi propus aici, 170 mii lei. Deşi cred că la 
această alocare cred că este nevoie de o hotărâre de Consiliu Local separată care să aprobe 
subvenţionarea pentru locuinţele solicitate. 

Dacă noi mobilizăm banii acolo într-un capitol şi lăsăm între timp copiii de la Liceul de 
Artă fără instrumente muzicale, fiindcă este timp, haideţi să fim realişti, pentru că peste 3-4 luni 

de zile se mai poate face o rectificare, dacă nu consiliul de acum, consiliul care va fi peste 4 luni 
de zile, va putea interveni şi va putea aloca aceste sume şi face aceste corecţii. Dar până atunci se 

pot face aceste achiziţii la Liceul de Artă şi copiii se pot bucura de materialul didactic necesar. 
Mai era o singură menţiune. Am văzut că aţi tăiat tot ceea ce înseamnă Cornişa, tot ceea 

ce înseamnă promovarea acestui proiect şi deschiderea acestui proiect în această vară. Dacă vă 

doriţi ca acest proiect să se deschidă, deşi e aşteptat de aproape 10 ani de botoşăneni, în linişte, în 
anonimat, să nu audă nimeni că la Botoşani se deschide unul dintre cele mai mari parcuri de 

agrement din estul României, bănuiesc că este o strategie a dumneavoastră, altfel nu înţeleg de ce 
aţi tăiat aceşti bani care sunt extrem de necesari şi foarte repede. 

Contractele pentru organizarea unui eveniment de o asemenea amploare, cu formaţii din 

ţară, din afară, cu tot ceea ce înseamnă contracte cu televiziunile naţionale şi promovare acestui 
eveniment la nivel naţional şi regional înseamnă încheierea unor contracte urgent, până la finalul 
lunii februarie, cel târziu, începutul lunii martie, altfel, este compromisă această lansare. ţine 

strict de dorinţa dumneavoastră. Noi am promis că îl facem, l-am făcut. Îl terminăm la timp, îl 
terminăm. Acum, dacă ne lăsaţi să îl şi promovăm, e în regulă, dacă nu, vom trage cu toţii, vom 

simţi efectele acestei lipse de promovare pentru că până la urmă trebuie să genereze încasări să 

putem acoperi costurile necesare funcţionării acestui parc. 
Am înţeles şi sunt de acord cu problemele de mai sus, tot ceea ce înseamnă Cupa 

Primăriei, Ziua Copilului şi "şa 111<,i departe. Bănuiesc că la fel. consideraţi că sunt acţiuni 

electorale, am înţeles optica dumneavoastră deşi erau ca în toţi ceilalţi :mi făcute pentru cetăţenii 

şi pentru copiii din Municipiul B0.10şani, dar haideţi măcar ca la proiectul Corn işa se nu pornim 
cu stângul din start, Veţi fi şi dumneavoastră acolo şi cred că vreţi să participaţi 13 o asemenea 

festiviratc. 

Doamna consilier Cătălina Cam elia Lupaşcu - 1':15 simt nevoită să intervin din nou, 

deşi IlU mi-aş ti dorit. Domnule primar, statiile de tramvai - aveaţi nişk fotografii foarte 

frumonse, pe care le avea domnul Hcrghclegiu cred, 18 mapa dumnealui, înc:l de când eram 

viceprimar. Ce v-a oprit să faceţi staţiile de tramvai până acum? Eu am considerat şi 110i am 
considerat CJ dacă atâţia unt de zile nu aţi fost în stare Sel le faceţi era şi firesc Set luam banii de 

acolo fiindcă 3111 considerat că nu le puteţi face. Staţi cu fotografiile acolo şi poate chiar le 
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aduceţi şi le daţi la presă. Fotografiile respective sunt de 3 ani de zile, de când eram eu 

viceprimar, 2 ani de zile. Nu aţi putut să le faceţi în 2 ani de zile, bănuim că nu le puteţi face nici 

anul acesta. Faceţi-le, domnule primar, şi venim cu rectificări bugetare şi veţi primi sumele 

aferente, Aşadar, vă rugăm să faceţi treabă. 

Deschidere Cornişa. Domnule primar, suntem de acord că trebuie făcut un eveniment 

mega eveniment, la nivel interstelar şi mega-galactic, dar veniţi. domnule primar, cu un proiect 

să înţelegem şi noi ce doriţi dumneavoastră din această promovare a acestui parc Corn işa. Există 

capitolul acesta deschis, în conditiile in care veţi cu un proiect care să merite cu adevărat o 

investiţie atât de mare, vom fi de acord şi se vor primi banii respectivi. Mi se pare firesc să nu 

aruncăm nişte sume din buget din condei de dragul de a face noi nu ştiu ce acţiune. Văd că 

dumneavoastră aveţi o imagine asupra acţiunilor pe care vă doriţi să le faceţi. Noi nu c ştim, 

domnule primar. V-am spus. Am văzul fotografiile de la staţiile de tramvai cu doi ani în urmă, aţi 

rămas la nivelul de fotografii, dacă mă uit pe acest buget, aveţi deschisă partea de versant 

Cornişa, pe care i-aţi spus colegului meu că o veţi face de aşa manieră să fie o prelungire a ceea 

ce înseamnă Parcul de Agrement Cornişa, nu aţi reuşit să o faceţi, aveti deschiderea pe buget de 

doi ani de zile, dacă ne uităm la sumele pe care le-ati alocat dumneavoastră pentru locuinţele 

pentru tineri din cele 3 zone pe care le doriţi a ii făcute locuinţe pentru tineri, vedem că aveţi tot 

aşa, doar câţiva ban; aruncaţi efectiv pentru a fi deschise poziţiile, am făcut acelaşi lucru şi în 

bugetul de anul trecut. 

Aşadar, domnule primar, noi vrem de la dumneavoastră şi de aceea am venit cu asemenea 

amendamente, fiindcă ne dorim să avem fapte din partea dumneavoastră. În condiţiile în care ne 

veţi convinge că veţi fi în stare să faceţi staţiile de tramvai, pozele acelea să le transformaţi in 

realitate, cu siguranţă vom fi de acord. În condiţiile în care veţi dori şi veţi veni cu un proiect 

care să asigure promovarea municipiului Botoşani la cele mai înalte standarde, şi nu veţi veni 

iarăşi cu o firmă de prin Bucureşti, apropiată şi foarte la sunet pentru dumneavoastră, vom fi de 

acord, dar vă rugăm frumos să ne lăsaţi pe noi să decidem acest lucru. Aşadar, apucaţi-vă de 

treabă şi suntem de acord cu dumneavoastră. 

Referitor la ceea ce înseomnă Cupa Primăriei, Ziua Copiilor, există bani, pot li făcute 

aceste activităţi şi noi nu am gândit ca aceste activităţi S3 nu aibă acelaşi impact. Vor avea cu 

sigura:1p acelaşi impact, nUJ1l2i că, prin iniţierea Olimpiadclor Consiliului Local, aşa cum am 

spus că ducem undeva lI: septembrie, şcolile şi copiii vor avea acces În mod eg::l la aceste 

ilnanViri şi In acelaşi timp, vor fi desfăşurate activitău multiple şi de ce nu, trebuie să 

recunoaştem, domnule primar, c~~ le vom lua de sub amprell~.1 politicului. Copiii nu au ce căutu în 

ZQn3 politic.i. Dumneavoasiră \'8 g{mr.iţi doar la campanie ~i <1.:: aceea Întotdc2Uli."1 ne vorbit: do:u 

de candidatul nostru, gEindindu-v3 la dumneavoastră cu sigur:l1'.p.. 

Nu ştian: despre acest '1r'.1~lidal1le;1t referitor l:J instrumentele 11111zicaJe pe C::'!<l~ cu 

siguranţă ne dorim SEt le aibă copiii, vom analiza şi vom veni pe această zonă. 

Respectiv pentru subvenţia pc locuintele sociale ştiţi şi dumneavoastră că 3:11 avut la lla 

moment dat o şedinţă extraordinari] în care cetăţenii de acolo erau nemulţumiţi, pc bună dreptate, 
că nu li se asigură condiţiile necesare existenţei primare. D1l11l11~(lVOD.St·(t, dom.iulc primar, l-aţi 
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chemat pe domnul Cătălin Flutur, că el ar fi vinovat, iată că putem noi rezolva problema, la 

nivelul Consiliului Local, şi cred că iniţiativa ar trebui să vină de la social-democraţi, dacă ei se 

gândesc cu adevărat la persoanele aflate în risc social. Aşadar, studiem, analizăm şi iată că 

vedem că într-adevăr, pe 29.01 a venit această adresă, domnule primar, la dumneavoastră, şi aţi 

fost atât de interesat să luaţi instrumente pentru copii încât nici măcar nu v-aţi gândit să prindeţi 

în ceea ce înseamnă buget. Iată, domnule primar, despre ce vorbim? Despre o adresă din data de 

29.01 şi pe care dumneavoastrăabia acum ne-o spuneţi. 

Cât despre Uniunea Vatra Românească Botoşani, îi invităm cu drag să vină la secţiunea 

Finanţări nerambursabile. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - deci astea au fost propunerile, nu mai intru 

acum în discuţii, dacă dumneavoastră consideraţi că se poate face deschiderea Cornişa cu 2000 

euro, eu vă voi ruga pe dumneavoastră, poate chiar vă mandatăm să vă ocupaţi de organizarea 

acestui eveniment, să vedem ce reuşiţi să faceţi cu 2000 de euro, cât aţi alocat dumneavoastrăîn 

buget. Înţeleg că vreţi să aduceţi iar firma de la Iaşi, apropo de firme de suflet apropiate. Iar 

referitor la staţii, s-a făcut documentaţia, să ştiţi că durează un asemenea proces, a fost nevoie de 

consultări, să vedem exact unde se fac, s-a licitat documentaţia pentru proiectare, acum e nevoie 

de această sumă pentru a da drumul la licitaţie. 

Domnul consilier Paul Onişa - cred că e misiune imposibilă să discutăm despre buget şi 

astăzi. Eu am încercat de doi ani de zile să exprim un punct de vedere al unui consilier local 

independent. În schimb, constat că la fiecare şedinţă sunt dispute politice şi sunt băgat in aceeaşi 

oală, adică şi eu fac politică aici în Consiliul Local. Chiar nu mai fac politică, m-am săturat de 

toatc partidele politice. Are dreptate doamna Lupaşcu, am pledat pentru PSD o bucată dc timp, 

chiar cred că ar trebui să îmi mulţumească viceprimarul Cosmin Andrei că trăieşte, că l-am adus 

de pe o linie moartă, l-am pus înapoi pe şină şi de atunci funcţionează viceprimar, sigur. aşa am 

contribuit în acea şedinţă condusă de mine şi pentru domnul Mihai Brumă, prietenul meu şi mă 

bucur că este astăzi aici şi că funcţionărn. 

Îmi porc rău că trebuie să fac iar observaţii că lucrăm cu efective incomplete. Suntem 22 

de consilieri, nu reuşiţi din partea unui partid să mai aplicaţi aici un membru şi să fim 23 perrru 

că atunci ar fi şedinţele corecte, am fi ÎJ111Lll1J3.r impar, aşa cum a gândit iegiulLorul atunci cănd <1 

constituit acest Consiliu Local ca şi fond; de administrare. Aste" sunt lacunele partidelor pentru 

care ei nu reuşesc să îşi asume nici responsabnitutca, acum Îmi daţi voie să vă spun aşa, sunt 

independent, să vii critic, c5 nu f,,; parte din nici o parte din cei care sunteţi în cadrul partidelor, 

Revenind la buget, cred că bugetul c1CSjY"0 care tot facem vorbire de 2 zile, ar fi trebui: sn 

fie de 23 de feluri, adică pentru fiecare consilier ar trebui să existe câte un buget. Pentru că aşa 

aud aici în şedinţă că cel făcut de PSD nu este bun şi e contrazis de PNL şi cel de la PNL care 

vine cu amendamente, este contrazis de cei din PSD cii nu sunt amendamente bune şi lupta asta 

pe argumente subpri poate ii dusă pană În primăvară. Şi să nu avem buget. Nu reuşim Sfl 

evoluăm .. (Işa cum nu evoluează nici Botoşaniul de 26 L1e ani, uitaţi-vă la structura S<J econom.că, 
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Înafară de faptul că noi reuşim să călcăm pe pavele şi avem o reţea de termoficarc modernă, 

oamenii au ajuns să nu poată plăti agentul termic din casele lor. Şi asta spune totul despre 

viziunea celor care au condus Primăria 26 de ani, pentru că niciodată nu au ştiut să vadă pe 

termen lung care este previzi unea lor politică din punct de vedere al proiectelor. Cam cum 

trebuia să arate Botoşaniul acesta, gândindu-l din 1990, în 2016, unde trebuia să fie plasat el. Să 

[le un oraş industrial, să fie cultural, să fie istoric, să fie ce-o fi el, să aibă o trăsătură care să îl 

caracterizeze şi în primul rând să fi avut un obiectiv cel mai important: să îl scoată din sărăcie. 

Stăm în sărăcie în Botoşani nu de 26 de ani, stăm de zeci şi zeci de ani. Este un oraş 

sărac. Şi constatăm atunci când ne uităm la PlB-ul pe locuitor că în comparaţie cu alte oraşe 

reşedinţă de judeţ, este din ce în ce mai mic. Adică contribuţia fiecărui cetăţean la creşterea 

economică a oraşului este din ee în ee mai mică. Şi cel mai grav este că oraşul Botoşani este 

părăsit de locuitorii lui. Şi asta este cel mai grav pentru că mie îmi dă senzaţia că orice buget care 

l-am aprobat în cei aproape 4 ani de zile, şi alţi consilieri, predecesorii mei, nu am aprobat nişte 

bugete care, într-adevăr, să conducă la dezvoltarea oraşului. 

Din contră, vedeţi că este o dispută politică pe Teatrul Mihai Eminescu, mai avem puţin 

şi ratăm şi un teatru de care botoşănenii erau mândri din 1911. Că îl au şi nu il au celelalte judeţe, 

Vaslui, Suceava şi alte judeţe din ţară. Sunt doar câteva teatre naţionale în ţară. L-am pierdut ca 

şi prioritate, ca responsabilitate, în termen pe bani europeni. Este totuşi o vină mare pentru că 

reabilitarea teatrului Mihai Eminescu a fost ca titulatură atunci când s-a gândit, în proiectul de 

finanţare europeană. Reabilitare. Ratăm o reabilitare pe motiv că nu am gândit reabilitarea În 

sine. Adică nu am văzut că de fapt ei nu arc in interiorul lui o structură de rezistenţă. Era 

fundamental să vadă cel care a iniţiat proiectul şi mai departe, că Înăuntru nu are o structură de 

rezistenţă şi nu trebuia pus spre finanţare, semnat contractul de finanţare. 

Eu am fost alaturi În campania din 2012 de primarul nostru Ovidiu Portariuc, cu mare 

incredere. Chiar am spus în câteva emisiuni că este un mânz tânăr şi să avem răbdare un an, un 

an jumătate şi să vedeţi ce armăsar scoatem din el. Dar ori nu aţi avut echipa necesară. Eu acum 

nu vorbesc politic şi nu vorbesc nici cu ură. nici cu nimic, pur şi simplu exprim nişte adevăruri 

pe care le cred cu că sunt corecte. Dar ori nu aţi avut echipa necesară, ori nu aţi reuşit să 

coagulati În jurul dumneavoastră cea mai bună echipă. i\1ă uit la două elemente fundamentale 

care v-au tras în jos in decursul acestui interva! de timp. 

Nu aţi reuşit să colaborau cum trebuie cu doua structuri cel puţin, care V-2.U dat foarte 

multe bătăi de cap dumneavoastră şi nouă ca şi consilieri: S.C. Locativa S.A ..' şi direcţia pe care 

o conduce colegul meu, Eugen Ţurc.mu. Şi aici ati fi avut COlJ3 alternative, OI'; li d3(~e<1ţi D!~1:'·2. cin 
funcţia pc care () dcţineţi, de pc poziţia de prima:", oti rct:şe~ţi s:'1 convieţuiţi şi să deveniţi 

p.')rteneri în .rdministrcrcu oraşu'ui, în aşa fel incâ: să nu fi avut astfel dc eşecuri în demersul 

dumneavoastră de primar. Dar este o altă poveste. 

Revenind Ia bugetul local, despre care V-aITI S;)U~, U]'d cum ne-aţi cerut ieri în şedinţă, [Il' fi 

trebuit să avem fiecare viziune şi previziune în materie de buget, ar fi trebuit ca fiecare Sfl venim 
cu câte un buget şi nu l-am fi aprobat niciodată. De aceea, cu vă C~Ol1 bruşi dreptate, domnule 

primar, când aţi SP"5 că bugetul trebuie făcut de experţi, de cei care sunt îndreptăliţi să facă 

10
 



1
j Proces verbal şedinţă de îndată Consiliu Local Botoşani 

din data de 03 februarie 2016 

bugetul. Noi nu suntem pe scaunele astea niciunul dintre nou nu am mai făcut un buget al 

municipiului Botoşani niciodată În istoria noastră. Nu avem un fost primar aici lângă noi care să 

ne dovedească că el a făcut-o. Deci nu avem astfel de consilieri capabili să fi contribuit vreodată 

În viaţa Jor la vreun buget al oraşului. De aceea, noi nu putem decât să încercăm, prin viziunea 

noastră, să aducem modificâri. Nu aţi putut să înlocuiţi un consilier local care de luni de zile nu 

mai face parte. Toate lucrurile astea cu privire la buget mie Îmi arată că nici bugetul acesta - este 

Un buget inutil, pentru că eu consider aşa: pe un buget sărac, in toţi aceşti aproape 4 ani de când 

sunt consilier, toate bugetele au fost sărace pentru că ele au fost impovărate de datorii imense din 

administraţiile trecute. 

Astăzi, suntem În faţa unui buget care are o sumă pentru dezvoltare infimă. Nu va da 

satisfacţie nici unui sector din oraşul acesta şi vedeţi acum, colegii din PNL au luat sume de bani 

dintr-o pătrăţică şi au pus in alta, şi de fapt nici aşa nu rezolvăm problemele in totalitatea lor, sau 

in satisfacţia pe care ar trebui să o dea sectoarelor respective. În schimb, ce mi-aş fi dorit În 

aceşti 4 ani de zile pe bugetele pe care tot le-am aprobat. Nu aţi coborât cablurile de pe stâlpi şi 

nici nu văd un proiect in dezbatere, ceva să coborâm toată căblăraia asta de pe squaruri, de pe 

Calea Naţională, de pe Primăverii, de peste tot. Este un aspect groaznic, suntem Un oraş primitiv 

din punctul acesta de vedere. Primitiv, vă spun. Mergeţi in alte oraşe din ţară să vedeţi că nu mai 

au aceste cabluri. Era imperios necesar. 

M-aş fi bucurat ca În aceşti patru ani, şi discutam in USL cu dumneavoastră, să facem un 

pasaj subteran În intersecţia de la Piaţa Mare. Era o zonă de aglomeraţie şi trafic pietonal intens, 

luptăm de 2 ani de zile, dar accidentele cu pricina din Bulevard nu sunt de ieri, de astăzi, ci de 

ani de zile, şi a trebuit să moară oameni, mulţi oameni, multe accidente, pagube materiale acolo 

sub ochii noştri şi nu am mişcat un pai. N-am pus nici nişte indicatoare să presemnalizeze 

periculozitatea intersecţiei. Cu SOm, lS0m, 200m inainte ca toţi cei aflaţi in trafic să fie 

informaţi, că nu toţi sunt din Botoşani şi ştiu câţi au murit in intersecţia respectivă, vin din alte 

judeţe. Nici lucrul acesta, pe cheltuieli infime. 

N-aş mai fi vrut să văd in oraşul acesta niciodată, şi dumneavoastră, În campanie aţi 

subliniat, panscluţele. Şi am constatat că in toţi aceşti 3 ani dc zile s-au dus sume importante de 

bani din buget pc tot felul de flori care au O viaţă numai de 2-3 săptămâni, Chiar şi panseluţe. 

Sigur, doamna Lupaşcu splln~ C2. şi pe pietre şi floricelc. Eu aş recomanda, dacă vorbim de 

buget, să scoatem din mentalitatea noastră astfel de: atitudini CLl privire la chcituirca banului 
public. sfl nu mai vedem ghiveccle alea din lemn, din scândurelc, care au putrezit toată iarna în 

zăpadă, să avem nişte spaţi: verzi foarte bine gosporlărite, sub nivelul bordurilor, 52 nu aducă 

prccipitaţiile nămolul ~n trotuare, să avem numai arbuşti omamcntnli pere»: pe care să îi tundem, 
sJ.-i fa~cm iepuraşi la Paşti, să ·ii l:iSJl11 C:1 crească şi să 'ii facem nu şt.u ce forme de oameni de 

zăpadCî În decembrie. 

Dacă vreţi, 1113 opresc, eu \'tl spun doa: câteva lucruri care Înseamnă buget şi cheltuirea 

h~1mihi public. Vă spun toate lucrurile astea, pentru că dacă nu aveţi răbdare să ascultaţi, cu mă 

opresc- d21' este de chtori:l mE'3. Dacă vorbim în coruradicroriu, vorbim degcuhu, Domnule 

primar, ma: aveţi câteva luni de zile. Încercaţi cel puţin să iniţiaţi un proiect pe un Parc 
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Industrial, ca să fie iniţiativa municipiului şi nu a judeţului, Nu dă rezultate, am auzit că este dar 
nu il ştie nimeni. Parcul Industrial al municipiului. Mergeţi la Oradea, mergeţi în alte oraşe 

reşedinţă de judeţ să vedeţi că acolo la nivel de municipiu există Parc Industrial. Mergeţi la 

Braşov şi o să vedeţi că se face la nivel de municipiu, are o filosofie care conduce la dezvoltarea 
locurilor de muncă şi este prima dată în istoria locului când omorâm un mit că locul de muncă se 

crează numai de agenţii economici privaţi. Primăria are un rol important în dezvoltarea spaţiilor 

de producţie, de depozitare, de prelucrare a produselor agricole într-un parc industrial la nivel de 

municipiu şi de a asigura locuri de muncă. 

Veţi face cartiere şi veţi trimite populaţia tânără in ANL-uri la marginea, la periferia 

oraşului, fără şcoli, fără grădiniţe, îi supuneţi pe cei de la Cişmea să facă naveta la liceu, un copil 

să plece dimineaţa, să se întoarcă după amiaza acasă la 10 km distanţă, în condiţiile în care aveţi 

un cartier care nu este vândut - Anotimpuri, mai avem încă O mie de apartamente la vânzare la 

toate agenţiile din oraş, aţi putea să ii ţineţi pe oameni in oraş, în vatra oraşului, să nu ii duceţi 

acum pe Şoseaua Iaşului sau nu ştiu unde la marginea târgului şi lista ar putea continua cu locuri 

de muncă. 

Este prioritar pentru acest buget, şi toate bugetele de până acum să dezvoltaţi locuri de 

muncă în condiţii în care, de 26 de ani pierdem locuri de muncă şi oamenii nu au unde să 

lucreze. Eu mai spun o ultimă frază şi inchei fiindcă nu vreau să vă supăr şi nu asta a fost 

gândirea mea, cum a încercat, în loc să imi mulţumească că este viceprimar, sare la gâtul meu 

Cosmin Andrei, eu vreau să vă spun că voi vota astăzi şi amendamentele celor din dreapta, şi 

amendamentele celor din stânga, şi o să votez cu "da" şi de o parte şi de cealaltă pentru că nu 

acesta e rostul meu, de a crea dispute între un independent şi ceilalţi care au un mandat politic. 

Domnul primar Ovidiu Iulian Portariuc - S[I răspund domnului Onişa, mai ales când 

arc asemenea atitudini constructive, pentru că e clar că în spate se vede o experienţă în domeniul 

economic. Trebuie să îi răspund, a făcut nişte propuneri constructive, ceea ce e rar în Consiliul 

Local, trebuie să recunosc. se întâmplă rar şi trebuie să ne oprim puţin asupra acestui fapt, şi 

trebuie să îl anunţ pe domnul Onişa în premieră poate, că municipiul Botoşani, în cadrul Zonei 
Mctropoiitanc, V8 semna în zilele următoare parteneriatul cu oraşul BUCeCE"fl pentru realizarea 
Parcului Industrial din Botoşani. Se pare că aşteptarea celor de la Bucecca s-a terrnina., sau 
răbdarea lor vis-a-vis de Consiliul Judeţean şi de capacitatea Consiliului Judeţean ce a realiza un 
parc industrial, şi am inceput, am demarat primii paşi concreţi în autorizarea acestui parc 
industrial la Ministerul Dezvoltării, vor urme :-itudijlc topografice pentru acel teren, este vorb8 de 
10 li:! :::locati pentru P2fCU] lndustrinl Bucecca, unde intr-adevăr. aşa cum spuneti, poate deveni 
un motor economic 31 zonei. 

Am tot aşteptat ~j noi, Î-[ri11 lăsat pc cei de la Consiliu: Judeţean, poate sun: ocupaţ: cu 

proiectul cu apa, poate sunt ocupati cu proiectul cu deşeurile, cu Fcosal, cu alte 70]1[', am văzut şi 

cu parcul industrinl ce (lll făcct, Acum c clar, dacă nu-l lUJ\1l noi să îl E~ccm, nu se mai face 
ninlic pc Z01)[1 asta. 
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Vreau să vă spun că au scăzut cheltuielile în ceea ce priveşte amenajarea de spaţii verzi şi 

achiziţia de panseluţe, aşa cum le numim generic, pentru că s-a mers pe o amenajare peisagistică 

mai rezistentă şi mai ieftină, sigur că lucrul acesta a supărat pe unii şi pe alţii care aveau anumite 
firme abonate de ani de zile, mai exact de prin 2005, atunci când s-au desfiinţat serele create de 
domnul primar Egner care e în spatele dumneavoastră, create prin anul 2000-200 l care alimentau 
oraşul acesta cu flori ieftine şi nu numai asta, dar creau şi locuri de muncă, asta e, dar a fost altă 

etapă, trecem peste ea, am vrut să revenim la ea, din păcate, Consiliul Local a votat anul trecut 
împotriva reînfiinţării serelor din Botoşani pe terenul pe care îl are Primăria, am fi creat acolo 
zeci de locuri de muncă, dar încă o dată, ne-am lovit de această rezistenţă, 

În ceea ce priveşte problema sărăciei, eu cred că aici e o problemă pe care dacă vreţi o 
putem discuta zile întregi, în alt cadru, putem organiza un seminar pe tema asta, nu e o problemă 

punctuală, e o problemă sistemică a acestei zone, nu doar a Botoşaniului, a Zonei de Nord-Est, 
dar noi acum discutăm de probleme punctuale şi concrete pe acest buget, ce putem face. Sigur, 
putem propune într-un cadru mai larg, cu Consiliul Local, Judeţean, cu Regiunea Nord-Est, de 
altfel, au fost asemenea discuţii, sunt şi la nivel naţional, şi ONU dezbate pe problema sărăciei şi 

eliminării decalajelor, deci sunt probleme de ordin general. 
Haideţi să revenim punctual, şi cred că asta am reuşit noi să facem, cu resurse puţine, cu 

un oraş supra-îndatorat, cu un Consiliu Local ostil, încercăm să ducem totuşi înainte şi să 

terminăm nişte proiecte mari. Şi asta face bugetul din acest an. Termină nişte proiecte mari, 
începute, multe din ele, cu mult timp în urmă, gestionează resursele pe care le are pentru a 
permite funcţionarea acestui oraş în parametri optimi, asigură salarii şi funcţionarea tuturor 
instituţiilor din subordinea Primăriei dar şi a sistemului de învăţământ din municipiul Botoşani, 

deci eu cred că trebuie văzut puţin mai larg acest aspect să nu ne blocăm doar în câteva detalii 
minore, aşa cum spunea doamna Lupaşcu, cât alocăm la concertul de la Corn işa. 10 mii lei sau 
20mii lei. 

Nu cred că asta este important, important e să ducem la capăt aceste proiecte mari, 
botoşănenii să aibă speranţă, să generăm această speranţă, şi eu cred că au toate motivele legat de 
ultimele proiecte anunţate - deschiderea unui nou spital în Botoşani, deschiderea unui nou cartier 
de locuinţe, investiţiile terminate în acest an, proiectele pregătite pentru noua finanţare 

europeană, toate astea ne dau motive de optimism şi haideţi să depăşim. Am ţinut cont, am 
acceptat şi noi amendamentele care sunt constructive, cele care nu blochează marile proiecte şi 

să VOtih11 în această zi bugetul să putem c!n drumu} la activitate, să nu mai ţinem oraşul acesta 
blocat. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - observ că suntem la o Cl111$11ll:C tv, 

coroborat cu o şedinţă de permanenţă. Fără pre.euţia d:c a fi economist, cum SPl!:1c~i 

dumneavoastră, dar atât timp cât conduc o unitate în subordinea Consiliului Local de câţiva an! şi 

sunt şi consilier, 3111 învăţat şi eu să mai citesc prin~re hârtii. Apropo de finantări şi rcfin[lnţ:lrÎ şi 

dobânzi. Dacă dumneavoastră spuneţi că sunteţi un geniu că aţi obţinut dc la IFC o dobândă de 

7,32% în condiţiile în care după o lună obţineţi una de la UniCrcditŢiriac cu ROBOR o lună 
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+1.70, eu nu înţeleg unde trebuie să fie expertiza mea în economie şi finanţe. Practic, e 3,5%
3,7%. Oricum e mai mică decât 7,32%. E a n-a oară când o luaţi pe aroganţe şi ne puneţi la punct 
să nu deschidem gura. Dar suntem consilieri locali şi răspundem pentru votul nostru. Atâta timp 
cât răspundem, punem întrebări. Şi nu suntem ostili, punem întrebări. Spuneaţi mai devreme că 

aţi avut un consiliu ostil. Care consiliu ostil că v-am votat toate planurile pe care le-aţi avut. 
Nimic nu a picat decât nebunii din astea, concert cutare. V-am dat o firmă care vrea să vă 

finanţeze tot concertul, îl trimit mâine pe reprezentant să vorbească cu dumneavoastră. Ce vreţi 

mai mult de atât? 
Dacă tot vorbim de profesionalism, o iau pe altă parte, pe procedură. Anunţ pentru 

bugetul local. Pus pe site-ul Primăriei sâmbăta aceasta. J99.451 lei venituri. În proiectul de buget 

pe care ni-l daţi nouă, 187.724 lei venituri, în două zile au dispărut bani. Despre ce vorbim? 

Profesionalism? Când eu nu cunosc finanţe. Dacă nu ştiţi să scrieţi o hârtie, lăsaţi-o baltă. 

Haideţi să vorbim despre domnul colonel. V-am întrebat acum 2 ani dacă aţi făcut 

armata. Nu. Aţi făcut o propunere de a introduce serviciul militar obligatoriu. Vă mai întreb încă 

o dată, vă mai întreb încă o dată, aţi fost sau sunteţi ofiţer acoperit într-un serviciu de informaţii 

român? Aţi fost sau sunteţi colaborator sau turnător al unui serviciu de informaţii român? Eu vă 

întreb, dacă tot vorbiţi şi vă plac coloneii, vă întreb şi pe dumneavoastră ce grad aveţi. Spuneţi da 
sau nu, de ce nu spuneţi? Poate avem un colonel şi în capul mesei. 

Aţi spus că noi suntem împotriva iluminatului public pe Bulevard. Complet fals. Absolut 

deloc. Vă reamintesc că Bulevardul Mihai Eminescu a fost reabilitat în sistemul de iluminat 

acum vreo 5-6 ani, au fost schimbate corpurile de iluminat şi s-au pus şi nişte ajutătoare şi s-au 
dus şi către trotuar pentru că nu lurninau suficient, deci în această zonă totuşi s-a intervenit. 

Haideţi să mergem şi către zonele unde Într-adevăr este beznă. unde avem probleme cu reţeaua şi 

avem probleme cu corpurile de iluminat. Noi nu suntem Împotrivă de a face acest lucru, dar 
Înccrcam să vă explicăm că ţinând cont că s-a lucrat aici acum câţiva ani, putem să mergem să 

lucrăm şi pe o altă stradă, să punem aceste leduri, nu numai decât pe Bulevard. 

Aţi spus de staţiile de tramvai că o să stea oamenii În ploaie şi În vânt. Da, normal, dar 
oamenii care stau prin noroaie prin capetele oraşului, la ei nu ne gândim? E doar vorba de 
impactul pe care îl doriţi dumneavoastră acum într-o lună-două? Aţi avut timp 2 ani să faceţi 

acest lucru. Am încercat să viI explicăm şi acum 2 ani, şi [Inul trecut să încercaţi să dezvoltaţi 

oraşul în cartierele miî~·ginaşc. Noi vorbim, noi auzim. 

Nu se întîmplă nimic în acest SC:1S. şi spuneţi tot dumneavoastră, şi mă deranjează lucrul 
acesta, că Botoşani a ieşit În evidenţă doar prin sport în 10 ani. Botoşuni (\ ieşit În evidenţă şi prin 

acte culturale, şi prin construcţii. avem companii care construiesc mult în to~\tj România asta; şi 

l'lli:1f ne putem mândri eLI o firn1~ modcmizează CET-uri după CET-uri în toată Rom(1;11a, o 

r{)mp~~nie care a executat A1'\L-~I;·i şi spitale ln toată zona aceasta a Mokiovci pc bandă rulantă. 

Nu putem spune că doar sport s-a făcut În Botosuni, S<Hl obţinut rezultate notabi!e şiÎJ1 

:t1le domenii de activitate şi cred e5 avem nişte ambasadori foarte buni şi În domeniul culturii; şi 

Ill:t refer la Filarn-ouică şi la Teatrul Mihai Eminescu ~i cel de tineret şi de păpuş). l-uccţi nişte 

lIlil'maţii prin care lezaţi categorii profesionale care nu merită lucrul acesta. Mai ales pentru cei 
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din construcţii am tot respectul pentru că s-au ridicat şi s-au impus la nivel naţional şi se bat pe 
această piaţă şi oamenii noştri lucrează acum pe la Oradea, pc la Bucureşti, prin toată ţara. 

Domnul consilier Stelian Pleşca - vorbesc de o hotărâre de Consiliu Local din 14 

decembrie, prin care Consiliul Local, nu domnul primar, deci nu are nici o treabă, ni s-a cerut 
prin lege, deci prin care Consiliul Local îşi asumă suma de 510 miliarde lei, din care 20 pentru 

Zona de Agrement Cornişa, 24 pentru Teatrul Mihai Eminescu şi cealaltă sumă pentru 

anve1opare. Din bugetul pe care îl avem în faţă, am reuşit să acoperim anveloparca blocurilor. 

Celelalte sume nu sunt acoperite nici una. 

Aş dori ca domnul secretar să ne răspundă, în cazul în care se vor întoarce cei dc la 

Uniunea Europeană, ce se poate întâmpla cu Consiliul Local? Nimic, nu? Nici noi nu ştim dar 

noi ne-am asumat ca şi consilieri locali, domnul primar nu are nici O treabă că nu pică pe el, Noi, 

Consiliul Local ne-am asumat că terminăm lucrările. Ce se întâmplă dacă nu le terminăm? Se 

vede din buget, ce se întâmplă? 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - promit să fiu foarte scurt, nu vreau să mai 

prelungesc agonia. Vreau să trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte preşedintele de şedinţă 

care din punctul meu de vedere astăzi a avut o prestaţie lamentabilă, nu reuşeşte să ţină sub 

papuc un Consiliu Local care a venit cu un proiect de buget şi a început să facă politică, avem o 

oră în care am aruncat o foaie şi nu discutăm nimic concret, măcar o pauză, doamna preşcdintă, 

dacă altfel nu puteţi conduce, haideţi să luăm o pauză să discutăm fiecare amendament la o cafea 

şi să închidem această şedinţă. A venit domnul Ţurcanu, a tăiat un copac degeaba aici că nu 

înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în Consiliul Local. 

Doamna preşedinte de şedinţă Elena Laza rec - să ştiţi C'l nici domnul primar nu are 

voie să intervină din 5 în 5 minute, domnule viceprimar, cititi legea. Votăm bugetul, nu vindem 

găini. Putem vorbi şi până diseară, este bugetul municipiului. 

Domnul Primur Ovidiu Iulian Porruriuc - domnul viceprimar, aici daţi-mi voie 53 \'il 

contrczic, eu susţin modul cum doamna preşedinte a reuşit 8stflzi 5[1 gestioneze şedinţa într-un 

mod deschis, democratic, chim' dacii consilierii, colegii noştri au mers pe o zonă politica, d;ir nu 

cred că P08t~ fi imputat preşedintelui, care a Încercat s~ menlin;} Ull echilibru şi 56 gestioneze 

această sill\:J.ţie oarecum tensionată din rândul consilierilor. 

1.:1 finanţarea acestui campionat, şi îl rog pc domnu] Ţurrnnu, am. V3ZUt că [; t~li3t ;1co10 

sumele, sunt colegii dumncavoasrră de breaslă, sportivi! ce la 'L:d.:.\vondo, o;"gar'tizcaz:l anu:!J \.\l~ 

carnpiona: lntcrn~:iÎoJ.1J\, duror.calo:' au SOJici:21 vreo GO I:îii lei din c5te ţin minie, S-8U finanţn: 

dor.r 40 mii lei, lI:"Jn5nd ca restul să cofina.t.cz«, este vorba ele sute de sponiv c care Vl~l în 

unităţile de cazare din Botoşani, \'2 Dmjntiţi cum tot oraşu' devine <111il~13t vreo 3-,1 zile, d.n 1[l~'i 

europene şi nu numai, haideţi S~l îi ;:1j1l1~;l~î, m2t ales dum:le~~vo;1s'~r2 ca sportiv, ca 1L:pU1or. şti~i 

foarte bine ce înseamnă o asemenea competiţie şi c păcat. F: vorba de copii În primul rând, că nu 

15 

http:lntcrn~:i�oJ.1J


Proces verbal şedinţă de îndată Consiliu Local Botoşani 

din data de 03 februarie 201 (j 

se adresează antrenorilor, ei sunt beneficiarii până la urmă, a copiilor care practică cu eforturi şi 

sacrificii acest sport, şi să lăsăm deoparte diferenţele Între şcolile astea sportive, ştiţi foarte bine 

că există aceste diferenţe, cred că putem să îi depăşim şi haideţi să îi ajutăm cu suma. Această 

sumă dusă la 30 mii lei îi va pune în imposibilitate. Ei chiar ne-au rugat fiindcă deja încep să 

contracteze toate serviciile de transport, de cazare În municipiu pentru desfăşurarea acestui 

campionat internaţional. Nu cred că 10 mii de lei vă deranjează să fie lăsaţi acolo la campionat să 

ajutăm aceşti sportivi. 

Doamna preşedinte de şedinţă Elena Lazarec - stimaţi colegi, domnul secretar are de 

făcut câteva precizări la 2-3 amendamente, se pare că nu sunt tocmai în spiritual legii. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - vreau să mă refer la amendamentele făcute de doamna 

consilier Lupaşcu, este vorba de alocarea unei sume de J35 mii lei pentru subvenţionarea 

cheltuielilor cu încălzirea spaţiilor comune din condominiile in care proprietarii se încălzesc cu 

centrale pe gaz, centrale individuale. Alocarea acestei sume, sau, mai bine zis, utilizarea acestei 

sume este condiţionată de o hotărâre prealabilă a Consiliului Local, prin care să se stabilească 

categoriile de beneficiari şi criteriile în baza cărora se acordă această subvenţie. Aşa că dacă veţi 

pune banii acum, acolo, nu vor putea fi cheltuiţi. 

Iar în ceea ce priveşte subvenţia, dacă am Înţeles bine un amendament al dumneavoastră, 

170 mii lei pentru subvenţia chiriei la locuinţe sociale. Deci nu şi la locuinţe de necesitate. Pentru 

că pentru locuinţele de necesitate este necesară iar. .. , deci numai pentru cele sociale. Pentru că 

cererea Locativa este făcută pe subvenţii chirie locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate cu un 

total de 179 mii lei şi mă gândesc că şi acolo vor rămâne nişte bani blocaţi pentru că la locuinţele 

de necesitate de asemenea este necesară o hotărâre prealabilă prin care Cousiliul Local să îşi 

manifeste voinţa de a subvenţiona şi cu cât va subvenţiona. 

Doamna Consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - Dacă nu. vom le vom duce pentru 

reabilitarea infrastructurii rutieră şi pietonală. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - Deci c vorba dc cei 135 mii subvenţii la căldură, da? 

170 mii lei cu pot să cred că este mult, dacă cererea totală pentru subvenţii, atât pentru locuinţele 

sociale cât şi pentru locuinţele de necesitate este de 179 mii lei, este mult. Deci aţi mai putea 

economisi, aţi putcn prinde mai puţin, şi î:1 raport de cum vom putea determina câte sunt sociale 
~i câte sunt de neccsitntc, se poate modifica prin rectificărl. Şi s-ar putea să indisponlbilizaţi nis:c 

h~mi de care este nevoie. 

Doamna Consilier Cătălina Ca mclia Lu paşcu - domnule pnmar, aţi promis că veţi 

depune un [iroicct la Guvern, dar nu au 1113i primit nici mă-car finanţarea de necesitate. 
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Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - iar intraţi intr-o zonă pe care nu o stăpâniţi, 

pentru care nu aveţi argumente. 

Doamna Consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - persoanele respective care au fost la 

dumneavoastră nu au avut posibilitatea să vorbească cu toţi consilierii locali. 

Domnul Primar Ovidiu Iuliau Portariuc - doamna viceprimar, mai fac un ultim apel la 

dumneavoastră, vis-a-vis de aceşti bani care sunt şi nu ştiţi unde să ii duceţi. Lăsaţi-i la 

deschiderea proiectului Cornişa. E păcat să nu dăm şansa asta botoşănenilor in această vară. Vă 

rog, luăm şi o pauză de consultări dacă este nevoie, e păcat să nu facem acest eveniment. 

Cred că nu s-a inţeles. La Corn işa există toţi banii pentru a termina acest proiect. 

Managerul de proiect este aici şi vă poate confirma acest lucru. Pe 30.06, pe baza cererilor de 

rnmbursare şi a banilor care vor veni in perioada următoare, pentru că mai avem cereri de 
rumbursare, pe 30.06 acest proiect va fi finalizat şi va fi deschis la inceputul lunii iulie, nu aveţi 

nici o temere că această mare deschidere va fi in campanie, bănuiesc că asta este marea temere a 

dumneavoastră şi de asta aţi luat aceşti bani. Lăsaţi-i acolo, că va fi după, ca să nu fie nici un fel 

de problemă. 

Doamna Consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - pentru Liceul de Artă solicităm o 

lundamentare serioasă, in care să vedem exact vechimea fiecărui instrument solicitat, care sunt 
" 

l'riorităţile. 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - ştiu foarte bine, unele sunt mijloace fixe şi 

1'"1 li achiziţionate la capitolul investiţii. 

Doamna preşedinte de şedinţă Elena Lazarcc - inainte de a supune la vot, aş ruga pe 

.1"""1l11 secretar să citească toate amcndamcntele formulate. Cele ale domnului Ţurcanu sunt 

, unoscutc, eventual celelalte, inclusiv cel cu Liceul de Artă, unde nu s-a pus sumă. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - amendamcntclc dO:1111111ui Ţurcam: sunt scrise, nu mai 
:11\' sens să le citesc. Amcnd.nncntcle doamnei Lupaşcu: 

Le capitolul "Alte cheltuieli" -- Crosul Primăverii se comasează cu Cupa Prim.irici sub 

.l.'uumirea de Cupa Primăriei şi arc un buget de 20 111ii Ici, 
Pentru 1 iunie se acordă ]Omii lei, 

Pentru Turneul Taekwondo - ;;0 mii lei, 

Pentru Servicii publicitare - 15 111ii lei, 

Pentru Programul de C0l1111;1ic:.lrc Corniş~l·- 5 mii lei 
Pentru Evenimente Con.işa - 10 mii lei 
Jnref;is1.rarca video a prii1cir~lklor evenimente din or..ş - 10 mii lei, 
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435 mii lei influenţe care vor merge la: 160 mii lei subvenţii locuinţe sociale, 130 mii lei 
Olimpiadele Consiliului Local şi mai rărnân, cum hotărâţi, puteţi să Îi treceţi cei 135 mii lei la 

subvenţii căldură dar nu vor putea fi cheltuiţi. Deci ar trebui să le daţi o altă destinaţie. Aveţi un 

plus.de 135 mii lei care nu sunt repartizaţi. Dacă nu, rămân pe subvenţii căldură pentru spaţii 

comune, dar nu vor putea fi cheltuiţi. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - stimaţi colegi, vă propun o pauză de 

consultări, propun În acelaşi timp doamnei preşedinte o pauză de consultări pentru că nu se poate 

să votăm aceste amendamente făcute pe genunchi, tocmai dumneavoastră aţi invocat faptul că 

trebuie Într-o formă scrisă. Nu ştim ce votărn. Aţi rămas cu bani în plus, nu mai ştiţi unde să Îi 

alocaţi. Haideţi să votăm În cunoştinţă de cauză, dumneavoastră faceţi consultări Între 

dumneavoastră În timpul şedinţei. Măcar daţi-ne o foaie, puneţÎ aceste sume pe o foaie, Într-o 

formă concretă, să vedem ce votăm. 

Doamna preşedinte de şedinţă Elena Lazarec - supun la vot proiectul municipiului, 

vreau să vă aduc la cunoştinţă că vom lua fiecare articol În parte, şi, la fiecare articol, 

nmendamentele care s-au făcut. 

Nu mai supun la vot proiectul În forma iniţială, fiindcă s-a respins ieri, şi atunci Se supune 

la vot forma de ieri dar cu amendamentele de azi. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - articolul 1 include toate amendamentele care au fost 

prezentate azi. 

Domnul consilier Corneliu Daniel Fur-tună nu e adevărat, articolul 1 face doar 

referire la Anexa 1, articolul 2 -Ia Anexa 2 şi aşa mai departe, deci. nu sunt aşa. 

fiind supus la vot articolul 1 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 14 voturi 

!,"ntru şi 6 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosrnin Ionuţ Andrei, 

(',tiin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă şi Mihai Tincu). 

Fiind supus 1(1 vot articolul ? cu nmcndarncntul prezeniar. acesta este aprobnt cu 13 voturi 

ţunlru ş: 7 abtineri (doamna consilier \1il1ao1" Huncă şi domnii consilieri C05mi:1 Ionuţ Andrei. 

(';"ilin George Bosovici, Marius Bulig», Ady Petruşcă, Mihai Til:CU şi Ghcorgbe Florcr.tin 
11,,·;ulc:1nu). 

Fiind SUjlUS b vot articolul 3 el: 3l~lCJlc!cml~l1tu] prezentat, acesta este aprobat Cli 13 voturi 

11l'lltru şi 7 abţincri (doamna consilier Mihaela l Iuncă şi domnii consilie-i Cosmin lonu; Andrei, 

(':dill George Bosovici, \1arius Buliga. Acy Peiruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe llorcntu: 

Iit <ulcanu). 
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Fiind supus la vot articolul 4 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 5 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abţin eri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu), 

Fiind supus la vot articolul 6 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abţin eri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 7 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin 

lJrsuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 8 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin 

t irsuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 9 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abtineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

1'iilin George l3osovici, Marius 13111iga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florcntin 

Ur..nlcanu). 

Fiind supus la vot articolul 10 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 1:3 

vohui pentru şi 7 abtineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin IO;lUţ 

Andrei, Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Perruşcă. Mihai Tincu şi Gheorghe 

llorcntin Ursu.canu). 

Fiind supus la vot articolul Il cu a.nenda.nentu. prezentat, acesta este aprobat cu ]3 

voturi pentru şi 7 abtineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ 

Andrei, Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu .:;;i Gheorghc 
llorcntin Ursuleanu), 
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Fiind supus la vot articolul 12 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 
voturi pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ 

Andrei, Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe 

Florentin Ursuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 13 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 

voturi pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ 

Andrei, Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe 

Florentin Ursuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 14 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 

voturi pentru şi 7 abtineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ 

Andrei, Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe 

Florentin Ursuleanu). 

Fiind supus la vot articolul J5 cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat cu 13 
voturi pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ 

Andrei, Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe 

Florentin Ursuleanu). 

Fiind supus la vot articolul 16 cu amendamentul prezentat, acesta şi este aprobat cu 14 

voturi pentru şi 6 abtineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Călin George 

Ilosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, acesta este aprobat cu 13 voturi 

pentru şi 7 abţineri (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, 

Călin George Bosovici, Marius Buliga, Ady Petruşcă, Mihai Tineu şi Gheorghe Florentin 

Urxulcanu). 

Domnul consilier Paul Onisa - domnule primar. ;1111 O l"u::;il::1inte. D,;cJ: faceţi m5inc o 
,ki110nstr8ţÎc C:1 sunteti un primar tânăr şi cu o deontologie profesională de adminis.ra.or. el<lli 

11:.1;1 ruş!!:ii În 10~~t1 presa cu consilierii PSD care au vrut si'] blocheze bugetul 2stGzi, aşa cum aţi 

ll;ll-o ieri cu cei care au blocat bllgCt~l1. Faceţi un exerciţiu de corectitudine şi imparţialita:« în 
( 'oIL'1!lj~J1 Local. Daţi şi lista consilieri.or PSD care nu 2.l1 vot.i: bl:getlJ1 as.ăz: şi C2fC au vrut s?: vă 

Idlll>IJ~ZC bugdld să nu vă puteţi duce la bun sfârşit proiectele pentru 2016 ,?i câte grcutflţi ar fj 

lilill1l S:l vă pricinuiască accastă Iips'. de implicare în aprobarcn bugciulu: pe 201 G. 

Domnul Primnr Ovidiu Iulinu Portariuc -- dorrnule consilier, nOI )1jn2. mâine 

l'!(illliICm să facem lucru! acesta dar poate reuşiţi şi dumneavoastră până mâine s:1 aduceţi 
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amendamentele că am înţeles că pe final nu se ştie exact ce s-a votat. Adică veniţi până mâine cu 
sumele să poată fi prinse în acest buget, că nu se ştie pe final. Lăsaţi listele cu propunerile ca să 

ştim şi noi. 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 

domnul preşedinte de şedinţă - consilier Elena Lazarec - declară lucrările şedinţei de 

Îndată Închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

C SECRETAR, 

Ioan Apostu 

/1
! 

R~dacL::t şi dactilografiat, 

AI ina EC3C~Ti:18 Manolachc 
• '- c/'-.,
\.6' 
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