
 1 

            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 26 iunie 2013 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 1.735 din 20.06.2013, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 26 iunie 2013, orele 1100, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. 1.735 din 20 iunie 2013 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ în cotidianul 
„Monitorul de Botoşani"  precum şi  la avizierul Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
 

1. - Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani. 
2. - Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local din 25.04.2013. 
3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Aleea Ion  

Pillat nr. 7“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă  P+M şi beci“. 
4. - Proiect privind privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională 

nr. 219“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă  P+1E şi împrejmuire teren“. 
5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. A.T. Laurian  

nr. 2A“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă  P+M şi modificare împrejmuire 
teren în vederea creării accesului carosabil şi pietonal“. 

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Aleea Dochia 
nr. 19“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă  P+M“. 

7. - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Zona Rediu“ în 
vederea realizării obiectivului “construire  complex turistic şi alimentaţie publică – Cabana 
Rediu“. 

8. - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Primăverii  nr.  
5, sc. A, P, ap.1“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă 
de 14,50 mp. în vederea realizării obiectivului “amenajare acces din exterior în vederea 
schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în cabinet stomatologic”. 

9. - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. –  str. Octav 
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Onicescu nr. 52 (fost nr. 5), sc. C, P, ap. 4“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare 
directă a terenului în suprafaţă de  4,88 mp. în vederea realizării obiectivului “amenajare 
acces direct din exterior în vederea schimbării destinaţiei din locuinţă în birouri”. 

10. - Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 56/2008 privind aprobarea numărului maxim de autorizaţii taxi şi copii conforme, precum 
şi autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciilor de transport 
în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere şi a activităţii de dispecerat. 

11. - Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii municipiului Botoşani cu 
municipiul Suceava pentru crearea unui areal de promovare şi dezvoltare prin accesarea 
instrumentelor de finanţare aferente  unor programe de investiţie. 

12. - Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile proprietate a municipiului 
Botoşani în folosinţă gratuită a Fundaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Comunitară. 

13. - Proiect de hotărâre  pentru repartizarea în regim de locuinţă socială a 
apartamentului nr. 2 din str. Săvenilor nr.10, compus din una cameră şi anexe, familiei 
Constantin Electra. 

14. - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului. 

15. - Proiect de hotărâre privind  inventarierea în domeniul privat al municipiului 
Botoşani a unor terenuri în vederea extinderii Cimitirului „Eternitatea”. 
 16.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpărării unui teren situat în Calea 
Naţională nr.155 din municipiul Botoşani. 
 17. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de concesiune. 
 18.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii unor spaţii disponibile din 
imobilele aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale nr. 17 Botoşani. 
 19.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării unui spaţiu din str. Săvenilor 
nr. 2 - 8 către Partidul National Liberal - Filiala Botoşani. 
 20.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării unui spaţiu către Direcţia 
Impozite şi Taxe Locale. 
 21.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  calendarului de  desfăşurare a evaluării  
finale  a managementului la Teatrul „Mihai Eminescu” şi Teatrul pentru Copii si Tineret  
„Vasilache “ Botoşani.   
 22.- Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare finală  a 
managementului,  precum şi  a  Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la Teatrul „Mihai 
Eminescu”. 
 23.- Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare finală  a 
managementului,  precum şi  a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la Teatrul  pentru 
Copii şi Tineret „Vasilache”. 
 24. - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Botoşani, pe anul 2013. 
 25.-  Proiect de hotărâre privind  numirea temporară  în funcţia de conducere de  Şef  
al  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Botoşani. 
 26.- Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 
municipiului Botoşani” domnului Bodo Lutz Noack. 
 27.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
al Municipiului Botoşani  pentru lunile iulie - august  2013. 
 28. - Diverse. 
 

Nota anexă cuprinde următoarele  proiecte de hotărâre: 
1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între un teren proprietatea S.C.  
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Argus CATV S.R.L.  din B-dul Mihai Eminescu nr.87 şi un teren proprietatea municipiului din 
str. Ion Pillat nr. 2. 

2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren aparţinând  
domeniului privat al municipiului Botoşani, amplasat în str. Calea Naţională nr.70. 

3. - Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului unui contract de concesiune. 
4. - Proiect de hotărâre privind completarea H. C.L.  nr.124 din 17 mai 2013. 
 

  La lucrările şedintei participă un număr de 19 consilieri, lipsind domnii consilieri  
Malancea Radu, Iavorenciuc Gheorghe, Bosovici George, Buliga Marius şi Tincu Mihai, 
având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

Notă: La proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, d-na consilier Lupaşcu Cătălina 
nu este în sală. 
 
 Şedinţa este legal constituită.  
  

D-nul consilier Alexa – preşedintele şedinţei, supune la vot cererile de învoire şi sunt 
aprobate cu unanimitate de voturi (17). 

 
 Prezintă ordinea de zi din proiectul ordinii de zi care conţine 27 puncte şi Nota Anexă 

cu 4 puncte şi încă 4 proiecte de hotărâre propuse pentru Nota Anexă. Menţionează că 
punctul 19 a fost retras de d-nul Primar Portariuc de pe ordinea de zi şi punctul 1 de pe Nota 
Anexă. 

 
 Supune la vot ordinea de zi propusă cu toate completările precizate şi este aprobată 

cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri (Ghiorghiţă, Bucşinescu şi Pleşca).  
 

Fiind şedinţă ordinară, d-nul preşedinte de şedinţă invită consilierii pentru adresare 
de interpelări, întrebări şi discuţii care sunt la punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei.  

 
 D-na consilier Nica – deoarece face parte din Consiliul de Administraţie de la 

Grădiniţa nr.21, prin intermediul său d-na Director de la această grădiniţă, transmite 
mulţumiri d-nului Primar Portariuc şi Consiliului Local pentru sprijinul acordat în acest an 
şcolar. Precizează că face parte şi în Consiliul de Administraţie la Şcoala nr.8 şi d-nul 
Director are rugămintea ca la viitoarea rectificare bugetară să fie inclusă şi sala de sport a 
acestei şcoli deoarece pereţii sunt infiltraţi. 
 
 D-nul consilier Furtună – având în vedere că astăzi este prima şedinţă ordinară după 
un an de mandat a actualului Executiv şi a Consiliului Local doreşte să felicite pentru 
realizările de până acum şi speră în continuare să se realizeze programul de guvernare. 
 

La dispoziţia domnilor consilieri s-a pus procesul – verbal a şedinţei Consiliului Local 
din data de 25.04.2013, fiind rugaţi domnii consilieri, să prezinte în scris eventualele obiecţii 
la consemnările din procesul–verbal susmenţionat, motivat de faptul că acesta este deosebit 
de lung şi necesită timp important pentru prezentare.  
 

În continuare se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Aleea Ion 
Pillat nr. 7“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă  P+M şi beci“. 
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Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
 Punctul 4: 
 Proiect privind privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională 
nr. 219“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă  P+1E şi împrejmuire 
teren“. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 

 Punctul 5 de pe ordinea de zi: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. A.T. Laurian 
nr. 2A“ în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M şi modificare 
împrejmuire teren în vederea creării accesului carosabil şi pietonal“. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 15 voturi pentru şi 2 

abţineri (Bucşinescu şi Furtună). 
 
Punctul 6 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Aleea Dochia 

nr. 19“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă  P+M“. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 13 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă (Ghiorghiţă şi Ţurcanu) şi 2 abţineri ( Furtună şi Bucşinescu). 
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Punctul 7: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Zona Rediu“ în 

vederea realizării obiectivului “construire complex turistic şi alimentaţie publică – 
Cabana Rediu“. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere (Bucşinescu). 
 
Punctul 8: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Primăverii  

nr. 5, sc A, P, ap. 1“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 
suprafaţă de 14,50 mp. în vederea realizării obiectivului “amenajare acces din exterior 
în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în cabinet stomatologic”. 

. 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere (Ţurcanu). 
 
Punctul 9: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. –  str. Octav 

Onicescu nr. 52 (fost nr. 5), sc. C, P, ap. 4“ şi aprobarea concesionării prin 
încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 4,88 mp. în vederea realizării 
obiectivului “amenajare acces direct din exterior în vederea schimbării destinaţiei din 
locuinţă în birouri”. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 2 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
Punctul 10: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 56/2008 privind aprobarea numărului maxim de autorizaţii taxi şi copii 
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conforme, precum şi autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul 
efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de 
închiriere şi a activităţii de dispecerat. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – Calea Naţională nr.101, unde sunt cele 8 locuri nou 
înfiinţate? 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
Punctul 11: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii municipiului Botoşani cu 

municipiul Suceava pentru crearea unui areal de promovare şi dezvoltare prin 
accesarea instrumentelor de finanţare aferente  unor programe de investiţie. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere (Ghiorghiţă). 
 
Punctul 12: 

 Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile proprietate a municipiului 
Botoşani în folosinţă gratuită a Fundaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Comunitară. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Cristescu – a găsit că ar fi o Academie pentru ceramişti, Academia 
Populară a Ceramicii. Se ştie ce înseamnă ceramica botoşăneană, cine anume o face, cum 
o face, de unde are autorizările? Pentru că practic Academia Populară a Ceramicii are 
documentaţie dar n-a funcţionat niciodată, există un singur meşter popular în judeţ care este 
cu documentaţia corectă, şi-a făcut o firmă, lucrează şi este recunoscut internaţional şi el 
nici nu ştie de Academia Populară a Ceramicii. Noi dăm în folosinţă gratuită clădiri ale 
municipiului, cu ce scop şi cui? Deci unei fundaţii care nu a avut nici un fel de activitate, nu 
este recunoscută de către Centrul de meşteşugari în domeniu, de Asociaţia meşterilor 
populari care este înfiinţată legal şi care are certificatele recunoscute şi în ţară şi peste 
hotare. 
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 D-nul Primar Portariuc – este un proiect prin care încercăm să punem la dispoziţie un 
spaţiu care oricum nu este folosit şi nu aduce nici un fel de valoare adăugată şi răspundem  
iniţiativei unor cetăţeni care au desfăşurat deja în ultimii ani activităţi în Centrul Vechi prin 
multiple forme. Văd că aveţi o carte de vizită, probabil de la maestrul în ceramică, puteţi să-i 
transmiteţi să ia legătura cu această fundaţie, să participe şi el alături de ei, nu este o 
academie acreditată, ei au denumit acest proiect, este un proiect cu obiectiv turistic, 
academie de artă populară, ceramică. Recomandăm ca acest meşter să ia legătura cu cei 
de fundaţie şi să colaboreze împreună cu ei. 
 
 D-nul consilier Cristescu – dacă persoana respectivă este singurul ceramist 
recunoscut şi cu toate autorizaţiile necesare de meşter popular în domeniu şi certificat 
internaţional, mi se pare un lucru absurd să vină o persoană necalificată să-şi facă o 
fundaţie pentru ceramică. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi obţine 13 voturi pentru, o abţinere 

(Bucşinescu) şi 3 voturi împotrivă (Furtună, Cristescu şi Ursuleanu). 
 
Fiind un proiect de patrimoniu şi neîntrunind cvorumul necesar aprobării, acest 

proiect de hotărâre a fost respins. 
  

Punctul 13: 
Proiect de hotărâre pentru repartizarea în regim de locuinţă socială a  

apartamentului nr. 2 din str. Săvenilor nr.10, compus din una cameră şi anexe, familiei 
Constantin Electra. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 

Punctul 14: 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
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Punctul 15: 
Proiect de hotărâre privind  inventarierea în domeniul privat al municipiului 

Botoşani a unor terenuri în vederea extinderii Cimitirului „Eternitatea”. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
Comisiile de specialitate nr.1 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
  

Punctul 16: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpărării unui teren situat în Calea 

Naţională nr.155 din municipiul Botoşani. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi 

un vot împotrivă (Bucşinescu). 
 
Punctul 17: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 

concesiune. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere (Furtună). 
 
Punctul 18: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii unor spaţii disponibile din 

imobilele aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale nr. 17 Botoşani. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (17). 

 
Punctul 19 de pe ordinea de zi a fost retras: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării unui spaţiu din str. Săvenilor 

nr. 2 - 8 către Partidul National Liberal - Filiala Botoşani. 
 

 Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării unui spaţiu către Direcţia 
Impozite şi Taxe Locale. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
Punctul 21: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  calendarului de  desfăşurare a evaluării  

finale a managementului la Teatrul „Mihai Eminescu” şi Teatrul pentru Copii şi Tineret  
„Vasilache “ Botoşani. 

   
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
Punctul 22: 
Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare finală  a 

managementului,  precum şi  a  Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la Teatrul 
„Mihai Eminescu”. 

 
Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare. 

 
 Comisia de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Cristescu – propune pe d-nul consilier Ursuleanu la comisia de 
evaluare finală pentru Teatrul Mihai Eminescu. 
 
 D-nul consilier Ursuleanu – propune pe d-nul consilier Cristescu pentru comisia de 
soluţionare a contestaţiilor. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot în forma prezentată. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
Punctul 23: 
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare finală  a 

managementului,  precum şi  a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la Teatrul  
pentru Copii şi Tineret „Vasilache”. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Iliuţă – propune pentru comisia de evaluare finală a managementului 
pe d-na consilier Cătălina Lupaşcu. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – propune pentru comisia de soluţionare a 
contestaţiilor pe d-nul consilier Furtună Corneliu. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot în forma prezentată. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
Punctul 24: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Botoşani, pe anul 2013. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot în forma prezentată. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere (Bucşinescu). 
 

Punctul 25: 
Proiect de hotărâre privind  numirea temporară  în funcţia de conducere de  Şef  

al  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Botoşani. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (17). 

  
Punctul 26: 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

municipiului Botoşani” domnului Bodo Lutz Noack. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 12 voturi pentru şi 5 

abţineri (Apostoliu, Pleşca, Furtună, Cristescu şi Ursuleanu). 
 
 Punctul 27: 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Botoşani  pentru lunile iulie - august  2013. 

 
Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – aici este o modificare care există la mapă, d-nul 
consilier Bosovici Călin George se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului 
Local al municipiului Botoşani pentru lunile iunie - august 2013, deoarece d-nul consilier 
Apostoliu Eugen nu poate fi preşedinte de şedinţă în perioada respectivă. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (17). 
 
În continuare se trece la punctele de pe Nota Anexă la ordinea de zi: 
 
Notă: A revenit în sală d-na consilier Lupaşcu Cătălina. 

  
 Punctul 1 a fost retras: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între un teren proprietatea 
S.C. Argus CATV S.R.L.  din B-dul Mihai Eminescu nr.87 şi un teren proprietatea 
municipiului din str. Ion Pillat nr.2. 
   
 Punctul 2 de pe Nota Anexă: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani, amplasat în str. Calea Naţională nr.70. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
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Comisia de specialitate nr. 1 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – comisia nr.1 poate motivează de ce a dat avizul 
nefavorabil. 
 
 D-nul consilier Lebădă – roagă pe colegii, respectiv d-na consilier Bucşinescu şi d-nul 
consilier Ţurcanu să-şi motiveze abţinerile. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 17 voturi pentru şi o 

abţinere (Bucşinescu). 
 

 Punctul 3 de pe Nota Anexă: 
 Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului unui contract de concesiune. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – precizează că este vorba de un teren 
concesionat de către o persoană fizică, cu o durată a concesiunii de 10 ani, când a obţinut 
Certificatul de urbanism i s-a impus o construcţie provizorie. De aceea propune să se 
completeze art.1 cu un aliniat 3: se prelungeşte durata concesiunii pe durata existenţei 
construcţiei. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot cu propunerea precizată. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 17 voturi pentru şi 

un vot împotrivă (Furtună). 
 
Punctul 4 de pe Nota Anexă: 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.  nr.124 din 17 mai 2013. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Ţurcanu – face parte din comisia care închiriază aceste spaţii şi 
doreşte să precizeze că, săptămâna trecută a avut loc termenul de depunere a ofertelor 
pentru închirierea în această zonă, au venit doar 2 agenţi economici din 7 spaţii disponibile, 
noi ca şi Consiliul Local, acum câteva luni la rugămintea d-nului Primar am aprobat acest 
proiect de hotărâre şi se pare că interesul în zonă este destul de scăzut. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 17 voturi pentru şi o 
abţinere (Ghiorghiţă). 

 
Punctul 5 de pe Nota Anexă: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  ai 

obiectivului de investiţii:“Achiziţionare şi montare cazan abur saturat – 1 buc., debit 
nominal Dn=6 t/h, presiune nominală Pn=8bar”. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
D-nul consilier Furtună – deoarece s-a primit abia acum proiectul de hotărâre nu au 

avut timp să dea aviz. 
 
D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – propune o pauză de 10 minute pentru a da 

posbilitatea comisiilor de specialitate de a-şi exprima punctul de vedere deoarece este 
absolut necesar avizul comisiilor pentru aprobare. 

 
După terminarea pauzei, d-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul comisiilor de 

specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Cristescu – referitor la acest proiect întreabă de ce nu a fost 
considerată oportună prinderea în proiectul făcut deja pe bani europeni şi acum trebuie să 
suportăm noi această investiţie, deoarece au fost specialişti care au făcut acel proiect. De 
ce nu s-a avut în vedere la crearea acelui proiect aceste situaţii neprevăzute şi oportunitatea 
care apare tocmai acum în perioadă de criză, oportunitatea de achiziţionare şi de montare a 
acestui cazan?  
 
 D-nul Director Diaconu – venim atât de târziu cu acest proiect pentru că a produs o 
oportunitate, valoarea acordului care alimentează zona de agrement s-a diminuat 
substanţial, motivat de faptul că parte din acest raport este cuprins în Proiectul Cornişa. Pe 
proiectul cu finanţare europeană, ca şi destinaţie principală a fost modernizarea C.E.T.-ului, 
firma de consultanţă trebuia să încaseze o anumită valoare din acest proiect şi erau şi nişte 
procente alocate din această sumă pentru reabilitarea sursei. Autorizaţia acestui cazan 
expiră în anul 2014 astfel încât în iarna 2014 – 2015 nu mai avem rezervă pentru singurul 
cazan de aburi care este în stare de funcţionare. Procentul de acoperire a acestui contract 
este de 30 % bugetul primăriei şi 70 % bugetul de stat. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – este finanţat prin Programul căldură şi confort 
deci sunt fonduri atrase, nu sunt fonduri locale decât în proporţie de 30 %. 
 
 D-nul consilier Cristescu – dacă tot până în anul 2014 există autorizarea pentru 
cazan nu-i mai ieftin de autorizat în continuare acel cazan? 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – aici se aprobă nişte indicatori tehnico-economici. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 
Punctul 6 de pe Nota Anexă: 
Proiect de hotărâre privind   aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  ale 

Poliţiei  Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2013. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisiile de specialitate nr. 3 şi 5 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – întrebă, deci se poate şi fără director adjunct? 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (18). 
 
Punctul 7 de pe Nota Anexă: 
Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Botoşani nr. 80 din 31 martie 2011 privind darea în 
administrarea Judeţului Botoşani, pe durata de execuţie a lucrărilor, a terenului 
necesar lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri, aferent 
proiectului „Sistem integrat de menagement al deşeurilor în judeţul Botoşani”. 

 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 3  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Comisia de specialitate nr. 5 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre. 
 
D-nul consilier Furtună – motivează avizul nefavorabil, deoarece dintre membrii 

comisiei unul a fost absent,  2 abţineri şi 2 pentru. 
 
D-nul consilier Cristescu – abţinerile au fost motivate de faptul că unul dintre 

obiectele de activitate care îl avea Urban Serv ar dispărea, deci ar fi mai puţin bani la 
bugetul local şi mutăm totul pe Consiliul Judeţean. 

 
D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – nu ştie dacă  Consiliul Judeţean are posibilitatea 

de a delega activitatea pe care o presta şi Urban Serv prin încredinţare directă şi nu printr-o 
licitaţie publică, iar Urban Serv ar putea să participe la acea licitaţie în momentul în care va 
fi lansată. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi 2 

abţineri (Furtună şi Cristescu). 
 
Punctul 8 de pe Nota Anexă: 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Verii „Summer 
Fest Botoşani 2013” în perioada 28 august - 01 septembrie 2013. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de avizare. 

 
 Comisia de specialitate nr. 1 avizează favorabil proiectul de hotărâre dar cu 2 
amendamente respectiv schimbarea locaţiei în Centrul vechi şi finanţarea exclusiv din 
sponsorizări. 
 
 Comisia de specialitate nr. 4 avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Comisia de specialitate nr.5 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-nul consilier Furtună – precizează că ştie foarte bine ce votează, nu are nevoie de 
perfecţionare, P.U.D.-urile le votează împotrivă deoarece sunt în afara zonei de siguranţă. 
 
 D-na consilier Lupaşcu – consider că pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi 
având în vedere experienţa anterioară şi aici mă refer la Zilele Oraşului, ar fi bine ca atunci 
când apare pe masa consilierilor locali un asemenea proiect să fie schiţat şi un program de 
activitate, fiindcă e nevoie de o ofertă diversificată a activităţilor culturale şi cred că e bine să 
ştim pe ce şi cum se duc banii, fie ei din sponsorizări. 
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – recunoaşte că va vota împotriva acestui proiect de 
hotărâre, cel puţin în forma prezentată, pentru că avem aceleaşi amendamente cu mutarea 
festivalului în Centrul Vechi, toţi ne dorim să revitalizăm centrul istoric şi să nu ne lăsăm 
supuşi de grupurile de etnie romă care sunt controlează centrul vechi, din contră trebuie să-i 
controlăm noi şi de ce să nu fim mai mulţi ca ei şi să încercăm să revitalizăm centrul vechi. 
Al doilea amendament era la art.2, pct.1 – finanţarea festivalului verii Summer Fest 2013 se 
va face exclusiv din sponsorizări, ţinând cont din experienţa anilor trecuţi şi ajungând la un 
moment dat la situaţia în care doar din sponsorizări şi doar cu cheltuiala acelei firme care 
organiza evenimentul se putea organiza aceste manifestări. Al treilea punct este cel referitor 
la sumele cheltuite care sunt enorm de mari, onorarii activităţi artistice la peste 40.000 euro 
aproape 50.000 euro cu tot cu T.V.A., pachetul tehnic 15.000 euro în condiţiile în care o 
scenă cu sonorizare costă la maxim 4.500 euro pentru cele 4 zile, chiar şi activităţile de 
promovare şi cheltuielile hoteliere sunt enorm de mari, în condiţiile în care în ceilalţi ani 
cheltuielile de cazare erau suportat tot de către firma organizatoare iar cele de promovare 
tot de firma organizatoare.  
 
 D-nul consilier Andrei – am ales acest loc pentru organizarea festivalului pentru că 
experienţa anului trecut ne-a demonstrat că Summer Fest s-a bucurat de un succes mai 
mare faţă de Zilele Oraşului şi au fost aceste evenimente organizate în locuri diferite. Am 
considerat oportun să mergem pe aceeaşi variantă pentru că am avut aproximativ 100.000 
de cetăţeni care au participat în cele patru zile de festival cu amplasamentul propus pe 
Bulevardul Mihai Eminescu şi cu Pietonalul Unirii. Sumele sunt maximale, noi ne dorimn să 
atragem aceste sponsorizări, dacă nu vom ajunge la aceste sume vom aduce mai puţin 
artişti sau artişti care nu sunt de prestigiu, iar cheltuielile hoteliere sunt în concordanţă cu 
artiştii pe care îi avem invitaţi. Ne dorim să avem artişti prestigioşi, dar aceşti artişti au 
onorarii foarte mari, undeva la 10.000 euro, dacă dorim artişti locali sau artişti mai puţin 
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cunoscuţi plătim mai puţin. Acestea au fost argumentele pentru care am propus acest loc de 
desfăşurare al festivalului. 
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – ştim cu toţii că artiştii au onorarii foarte mari dar asta nu 
înseamnă că bugetul local şi mai ales într-o perioadă de criză îşi permite să invite astfel de 
artişti pe sume enorm de mari. În condiţiile în care cheltuielile pentru festival sunt undeva la 
peste 3 miliarde lei vechi, atunci ar trebui să organizăm o licitaţie publică pentru cei care 
organizează festivalul şi de ce nu să găsim pe cineva care să vină cu condiţiile cele mai 
avantajoase, cu programul cel mai complet, să organizăm festivalul cu costuri minime 
pentru bugetul local. 
 
 D-nul consilier Cristescu – s-au investit în ultimii 6 ani foarte mulţi ani în Centrul 
istoric, exact pe linia revitalizării. Dacă noi nu urmărim să păstrăm aceeaşi linie, Centrul 
istoric nu va fi revitalizat niciodată, deci scopul precis a investiţiei pentru revitalizarea 
Centrul istoric este să devină un centru pentru festivităţile care le organizăm noi ca 
municipalitate. Atâta timp cât acolo investim să facem un lucru, dar lucrul respectiv îl facem 
în altă locaţie, investiţia nu se mai justifică. 
 
 D-nul consilier Andrei – când am făcut această propunere m-am consultat şi cu 
cetăţenii, iar aceştia îşi doresc ca majoritatea manifestărilor culturale să nu aibă loc în 
centrul istoric, am ţinut cont de acest lucru, l-am făcut, vă promit că vom veni cu propunerea 
pentru ca alte activităţi să se desfăşoare în centrul istoric, dar am considerat că am avut 
succes anul trecut cu amplasamentul propus şi acesta a fost considerentele pentru care am 
propus acelaşi amplasament. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă Alexa – pentru vot, avem două variante, varianta iniţială 
propusă de iniţiator şi varianta cu amendamentele propuse de comisia de specialitate nr.1. 
Conform regulamentului, supune la vot variant proiectului de hotărâre propusă de iniţiator, 
urmând ca, dacă aceasta nu este aprobată să se supună la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentele propuse. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot în forma propusă de iniţiator 
obţinând 5 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Alexa, Apostoliu, Bucşinescu, Cristescu, 
Furtună, Ghiorghiţă, Lebădă, Pleşca şi Ursuleanu) şi 4 abţineri (Iliuţă, Lupaşcu, Onişa şi 
Ţurcanu).   

 
Proiectul de hotărâre propus de iniţiator a fost respins. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse de comisia de 

specialitate nr.1, respectiv locaţia în Centrul istoric iar finanţarea se va face exclusiv din 
sponsorizări. 

 
Proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse de comisia de specialitate nr.1 a 

fost aprobat cu 13 voturi pentru, o abţinere (Huncă) şi 4 voturi împotrivă (Andrei, Nica, 
Petruşcă şi Simion). 

 
D-nul consilier Ghiorghiţă – referitor la acest ultim punct are o rugăminte, la adresa 

Poliţiei Locale să ia legătura deja cu Jandarmeria şi cu Poliţia municipală şi să facă un plan 
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de pază foarte strict pentru perioada festivalului verii pentru Centrul Vechi şi a măsurilor 
care dumnealor le ştiu foarte bine. 
 

Epuizându-se  materialele  din  ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, d-nul 
preşedinte de şedinţă – consilier Alexa Cătălin Virgil declară lucrările şedinţei ordinare 
închise.  

 
 
 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Cătălin Virgil Alexa                                 SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
Ciubotariu Liliana 


