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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 30 septembrie 2013 

 

 

 Prin dispoziţia Primarului nr. 2136 din 24.09.2013, Primarul municipiului Botoşani a 

convocat Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 30 septembrie 2013, orele 11
00

, în 

sala de şedinţe a Primăriei.  

 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ în cotidianul 

„Monitorul de Botoşani"  şi  pe site-ul Primăriei. Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât 

şi prin contactarea telefonică a consilierilor. 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uunii 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei “P.UD. – str. Ştefăniţă Vodă nr. 36“ 

în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă parter“. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Drumul Tătarilor nr. 

86 “ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă  D+P+M“. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei  “P.U.D. – str. Libertăţii nr. 20“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P“.   

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  “ P.U.D. –  Aleea  Constantin  

Iordăchescu nr. 6“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă D+P+1E  şi 

împrejmuire teren”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Constantin Dracsini  

nr.16 bis” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M şi împrejmuire 

teren”. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Constantin Dracsini 

nr 16“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă P+1E, anexă gospodărească, 

foişor, beci, împrejmuire teren şi racordare utilităţi“.   

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “ P.U.Z. – str. Drumul Tătarilor nr. 

46-48 “ în vederea realizării obiectivului “construire hală producţie mobilier, anexe hale 

producţie pentru prelucrare materie primă şi depozitare produse finite de mobilier şi 

şoproane pentru depozitare cherestea“. 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Octav Onicescu nr. 11 

A“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E“. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al serviciului de salubrizare din Municipiul Botoşani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.3 din 31 ianuarie 2008. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată 

populaţiei din municipiul Botoşani în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei 

calde menajere. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe 

anul 2013, pentru o persoană cu contract de voluntariat pentru situaţii de urgenţă,                              

care a depus cerere de scutire.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  schimbului  între terenul proprietatea municipiului 

din zona Pacea – fosta incintă Prodcoop şi un teren proprietatea privată a S.C. Foliplast 

S.R.L., amplasat în cartier  ANL Cişmea. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin încredinţare directă a unui teren 

amplasat în cartier Cişmea, urmare vânzării locuinţei edificată pe teren atribuit conform 

Legii nr. 15∕2003. 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului a unor mijloace fixe proprietatea municipiului – elemente de semaforizare, 

în vederea casării.    

16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei terenului transmis în administrarea 

S.C. Urban Serv S.A., afectat de spaţiul de stocare temporară de deşeuri. 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului a unor mijloace fixe proprietatea municipiului, concesionate către S.C. 

Modern Calor S.A., în vederea casării.  

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii din 

punctele termice. 

20. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului. 

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului „Sală de sport – 

Colegiul Mihai Eminescu” către C.N.I. în vederea reabilitării şi modernizării. 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 34/28.02.2013 privind  aprobarea cererii 

de finanț are aferentă proiectelor: “Reabilitare termică în vederea creș terii eficienț ei 

energetice a blocului de locuinț e nr. 21, sc. A, B, C, strada Împărat Traian din 

municipiul Botoș ani”, “Reabilitare termică în vederea creș terii eficienț ei energetice a 

blocului de locuinț e nr. 40, sc. A, B, C, D, E,  strada Săvenilor din municipiul 

Botoș ani”,  “Reabilitare termică în vederea creș terii eficienț ei energetice a blocului de 

locuinț e nr. 14, sc. A, B, strada Tudor Vladimirescu din municipiul Botoș ani”, a 

cheltuielilor aferente ș i a mecanismului de recuperare a cheltuielilor. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 

2013. 

24. Prezentarea dosarului nr.2103/40/2013 aflat pe rolul Tribunalului Botoşani. 

25. Diverse. 

 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii: „Reabilitare Instalaţie electrică Şcoala nr. 7, Corp A”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţie  “Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A+B”. 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 283/2011 prin care s-a 

aprobat transmiterea unei suprafeţe de 550 m.p. teren proprietatea municipiului Botoşani, 

în folosinţa gratuită Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Botoşani. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între terenul proprietatea S.C. ASIT 

SERVICES S.R.L. din str. 1 Decembrie nr.7 şi terenul proprietatea municipiului din 

Calea Naţională nr.58 G. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Botoşani 

cu „ Asociaţia pentru Promovarea Culturii în Est-Culturest” în vederea înfiinţării unui 

muzeu al vieţii cotidiene în comunism. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii organizate de Consiliul 

Local, precum şi pentru înlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în unele colective 

de conducere. 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren aparţinând 

domeniului privat al municipiului Botoşani către Asociaţia Piticul BEK. 

 

 La lucrările şedintei participă un număr de 19 consilieri, lipsind domnii consilieri Eugen 

Sorin Apostoliu, Florin Ioan Ghiorghiţă, Gheorghe Iavorenciuc şi Eugen Cristian Ţurcanu, având 

depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

 Şedinţa este legal constituită.  

D-na consilier Lidia Bucşinescu, preşedintele şedinţei, supune la vot cererile de învoire 

şi sunt aprobate cu unanimitate de voturi (18 ). 

 Prezintă ordinea de zi din proiectul Ordinii de zi care conţine 25 puncte şi a Notei anexă 

cu 7 puncte. Supune la vot ordinea de zi propusă, cu toate completările precizate; aceasta este 

aprobată cu unanimitate de voturi (18). 

 Fiind şedinţă ordinară, d-na 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-nul consilier Marius Cristescu se adresează d-nului Primar cu privire la o hotărâre de 

Consiliu Local a Serviciului de taxe şi impozite,  prin care se plăteşte salubrizarea în funcţie de 

numărul de persoane. S-a întâmplat ca pe acelaşi apartament să fie deschise două roluri: unul 

pentru o persoană în nume propriu şi celălalt pentru altă persoană din acelaşi apartament, ce 

plătea pentru 4 oameni, unde era inclusă şi persoana din primul rol. Luând legătura la Taxe şi 

impozite, mi s-a spus că există o hotărâre de Consiliu Local în acest sens. Dacă aceasta este 

procedura şi într-un apartament locuiesc 5 persoane, ar trebui deschise 5 roluri la plata 

salubrităţii, ori salubritatea se plăteşte la numărul de persoane, dar la un singur rol pe imobil. În 

fapt, persoana a fost obligată să îşi deschidă rolul în anul 2010 la vânzarea unui autoturism, cu 

toate că salubritatea era plătită pe apartamentul respectiv, timp de 3 ani nu a fost înştiinţată că ar 

avea datorii, iar anul acesta a primit somaţie la plata gunoiului. În anul 2011 a fost făcută o 

cerere pentru suspendarea rolului, dar plata nu a fost întreruptă. 

D-nul consilier Ovidiu Daniel Luca a solicitat interpelarea pentru a pune în vedere 

problema de la Şc. Gen. Nr. 14, care a solicitat alocarea unei sume de bani pentru schimbarea 

tabloului electric. Insistă la urgentarea cazului, dat fiind faptul că cererea a fost făcută din vară. 

Având în vedere faptul că ziua se scurtează, consumatorii electrici sunt suprasolicitaţi. Mai mult, 

există şi un act constatator făcut de I.S.U. în luna iunie, ce recomandă înlocuirea tablourilor 

electrice. 

D-nul consilier Marius Buliga  are câteva puncte pentru şedinţa de astăzi. 



4 

 

În primul rând, doreşte să îl felicite pe d-nul Primar pentru finalizarea în termen a 

intersecţiei de la Bazar. La fel, în vară, lucrările de la Stadion au fost finalizate într-un timp 

record pentru ca echipa F.C. Botoşani să poată lucra pe stadionul din municipiu. Mai mult decât 

atât, am solicitat într-o intervenţii rezolvarea unei probleme rezolvată în două zile. 

Referitor la iluminatul public, există seri în care se aprin luminile la 19.45 şi alte seri în 

care se aprind la 19.50. Seara se circulă greu cu maşinile şi există probleme cu pietonii. Având în 

vedere faptul că există interpelări de mai bine de un an legate de iluminatul public, ar trebui 

rezolvată această problemă. 

Am făcut o interpelare din luna februarie referitoare la str. Primăverii şi, deşi bugetul a 

fost aprobat, licitaţia s-a desfăşurat şi doreşte să fie informat când vor fi demarate lucrările. 

În ce stadiu suntem cu parcul de la Cornişa? Există bani pentru co-finanţare sau v-aţi 

gândit de unde am putea lua aceşti bani? 

În legătură cu clubul de fotbal F.C. Botoşani, deoarece municipalitatea oferă 200.000 

euro clubului, solicit o discuţie privitoare la micşorarea preţului biletelor. 

Ultimul punct e cel referitor la câinii comunitari, vor fi strânşi sau nu? Ve-ţi pune în 

aplicare legea aşa cum este scrisă? 

D-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc răspunde d-nului Cristescu, şi-a notat cele aduse 

la cunoştinţă de acesta şi roagă ca la apariţia problemelor, ele să fie aduse la cunoştinţă în timpi 

operativi.  

D-nule Luca, în şedinţa de astăzi există indicatori legaţi de investiţii la şcoli, vom discuta 

punctual şi problema Şcolii nr. 14 şi invită la o discuţie cu d-nul director de dezvoltare. 

Referitor la str. Primăverii, d-nule Buliga, ştiţi că au fost alocaţi bani pentru aceasta, a 

fost licitaţia şi a existat o evaluare destul de îndelungată, deoarece asta este procedura în 

momentul în care se cer clarificări de către firmele participante la licitaţie, de către comisia de 

analiză, se existinde procedura de analiză. Este o procedură tehnică asupra căreia nu avem nicio 

posibilitate de intervenţie. În cursul acestei săptămâni vom avea firma câştigătoare pentru 

reabilitarea străzii Primăverii. După aceea, ne vom referi la fondurile necesare reabilitării, 

reamintind că bugetul este unul extrem de limitat şi trebuie acţionat conform priorităţilor. Una 

dintre acestea a fost finalizarea Stadionului. Va urma strada Primăverii şi celelalte priorităţi.  

În acelaşi timp, aduce aminte gradul de îndatorare şi povara impusă, având în vedere 

faptul că în fiecare zi Primăria Botoşani plăteşte băncilor valoarea unei garsoniere. Avem de 

rambursat credite luate în ultimii 5-6 ani, plătind  anual aproximativ 170-180 miliarde ROL. Este 

o presiune financiară imensă.  

Au fost alocaţi anul acesta peste 30 miliarde pentru reabilitarea şcolilor, am reabilitat 

străzi din municipiul cu o valoare de peste 40 miliarde.  

La parcul Cornişa, gestionăm graficul de execuţie. Când antrepenorul general prezintă 

graficul de execuţie şi se află în termen, este doar problema antreprenorului cum îşi gestionează 

contractul de execuţie. Avem termene clare de monitorizare şi de predare a investiţiei. 

În legătură cu accesibilitatea populaţiei la meciurile echipei locale, am rugat finanţatorii 

să înţeleagă că vorbim de un sport care trebuie să fie accesibil tuturor,  am rugat să caute variante 

şi soluţii şi să mute presiunea financiară în altă zonă. De altfel, noi am şi ajutat în acest sens, pe 

lângă finanţarea dată de Consiliul Local, pe lângă investiţiile extrem de importante din acest an şi 

de anul viitor în nocturnă, dar şi prin implicarea noastră în a convinge mediul de afaceri să 

susţină echipa locală, unde ne-am implicat activ şi am convins mulţi agenţi economici să 

sponsorizeze, le-am creat cadrul şi marja în care să poată muta presiunea financiară de pe 

cetăţeni către alte zone. Am rugat să se aibă în vedere un anumit plafon la bilet. Mesajul a fost 



5 

 

recepţionat, deoarece iniţial au fost anunţate nişte preţuri. Ulterior au fost reduse şi au fost 

accesibile. 

În ceea ce priveşte problema iluminatului şi partea tehnică, am să-l rog pe d-nul 

viceprimar să intervină. În acestă săptămână va începe campania de strângere a câinilor de pe 

străzi. Padocul este în faza finală şi vom face acţiunea cât mai transparentă, pentru a convinge 

botoşănenii că ne ţinem de promisiune. 

D-nul viceprimar Cosmin Ionuţ Andrei consideră că prin prisma finanţării oferite 

clubului de fotbal, ar trebui să existe un preţ destul de accesibil al biletelor pentru cetăţenii 

municipiului Botoşani, care sunt beneficiarii investiţiilor, efectuate prin taxele şi impozitele 

locale. 

În ceea ce priveşte punctele de control pentru iluminatul public, am dat o dispoziţie 

pentru analiza investiţiei pentru cele 13 puncte din gestiunea directă a Primăriei prin societatea 

care prestează serviciul de gestionare al iluminatului public. Vom face foarte repede această 

investiţiei, deoare nu este una costisitoare. Pentru celelalte puncte de control activarea se face 

manual printr-o comandă dată de E’ON firmei care se ocupă momentan de gestiunea reţelei de 

iluminat public până la momentul preluării reţelei. În momentul în care decidem dacă vom prelua 

acestă reţea, vom avea şi pârghie pentru a interveni spre a putea oferi o automatizare a pornirii 

iluminatului public. 

D-nul consilier Marius Buliga solicită d-nului primar respectarea legii câinilor 

comunitari aşa cum este scrisă, dacă 14 zile câinii respectivi nu vor fi preluaţi de cineva, vor fi 

autanasiaţi? 

 O altă problemă, referitor la datoria bugetului local, consider că este justificată, după 

cele două mandate ale d-nului primar Flutur, de felul în care arată municipiul în prezent. 

Referitor la ridicarea bugetului, acesta a fost ridicat prin taxe şi impozite majorate cu 16%. 

Ultima problemă pe care vreau să o pun în vedere este cea a drumului Botoşani-Suceava, 

pe care circulă mii de cetăţeni ai municipiului Botoşani, au mai fost aprobate fonduri pentru acest 

an sau există vreo promisiune pentru anul viitor? 

D-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc menţionează că în cel mai scurt timp vor începe 

lucrările la drumul Botoşani-Suceava. De altfel, în ultimul timp există, pe acea porţiune de drum, 

anumite mişcări ce ţin de logistică. 

Legat de subiectul câinilor comunitari şi modul cum vom aborda această problemă la 

nivelul executivului, îl rog pe d-nul viceprimar să răspundă. 

D-nul viceprimar Cosmin Ionuţ Andrei răspunde că, după publicarea legii în Monitorul 

Oficial, va trebui adoptată o hotărâre de Consiliu Local prin care vom decide soarta acelor câini. 

Municipalitatea poate eutanasia câinii fără stăpân după 14 zile, dar, dacă sunt fonduri pentu 

păstrarea lor în padocuri, putem prelungi acel termen. Trebuie avut în vedere faptul că cetăţenii 

acestui oraş au un singur deziderat: să nu mai fie câini pe străzile municipiului, nu îşi doresc 

masacrarea acestor câini, astefel încât putem prelungi acest termen de 14 zile cu o perioadă de 2-

3 luni dacă există fondurile necesare pentru hrănirea lor şi spaţii în padoc. Atât timp cât locuri 

din padoc ne vor permite să păstrăm câinii pentru o perioadă mai lungă de timp, o vom face, în 

ideea în care aceştia pot fi revendicaţi sau adoptaţi de ONG-uri. În momentul în care locurile din 

padoc vor fi epuizate, şi vom întâlni în continuare câini pe străzile municipiului Botoşani, va 

trebui să aplicăm legea şi să eutanasiem câinii din padoc. 

 

În continuare se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentatiei “P.UD. – str. Ştefăniţă Vodă nr. 36” în vederea realizării obiectivului 
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“construire locuinţă parter”, este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.  5, nu 

prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 18 voturi pentru şi unul împotrivă (d-na 

consilier Lidia Bucşinescu). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Drumul Tătarilor nr. 86” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă  

D+P+M” este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.  5, nu prezintă discuţii, şi, 

fiind supus la vot, este aprobat cu 18 voturi pentru şi unul împotrivă (d-na consilier Lidia 

Bucşinescu). 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei  

“P.U.D. – str. Libertăţii nr. 20” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P” 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.  5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus 

la vot, este aprobat cu 18 voturi pentru şi unul împotrivă (d-na consilier Lidia Bucşinescu). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  

“ P.U.D. –  Aleea  Constantin  Iordăchescu nr. 6” în vederea realizării obiectivului “construire  

locuinţă D+P+1E  şi împrejmuire teren” este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi 

nr.  5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitate de voturi (19). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Constantin Dracsini nr.16 bis” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M şi împrejmuire teren” este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.  

5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitate de voturi (19). 

 

 Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei “ 

P.U.D. – str. Constantin Dracsini nr 16” în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă 

P+1E, anexă gospodărească, foişor, beci, împrejmuire teren şi racordare utilităţi” este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este 

aprobat cu unanimitate de voturi (19). 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “ 

P.U.Z. – str. Drumul Tătarilor nr. 46-48 “ în vederea realizării obiectivului “construire hală 

producţie mobilier, anexe hale producţie pentru prelucrare materie primă şi depozitare produse 

finite de mobilier şi şoproane pentru depozitare cherestea” este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitate de 

voturi (19). 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str.Octav Onicescu nr. 11 A“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+1E”  este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, 

fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitate de voturi (19). 

 

Punctul 10  de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare din Municipiul 

Botoşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 31 ianuarie 2008 – este avizat 
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favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot 

cu amendament, este aprobat cu unanimitate de voturi (19). 

Notă: D-nul secretar Ioan Apostu specifică faptul că punctul de vedere al ANRSC unde s-

a schimbat formularea constituie amendamentul la proiectul de hotărăre de la punctul 10 al 

ordinii de zi. 

 

Punctul 11  de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al 

energiei termice facturată populaţiei din municipiul Botoşani în scopul încălzirii locuinţelor şi al 

preparării apei calde menajere – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi 

nr. 5. 

D-nul cosilier Cătălin Virgil Alexa întrebă dacă nu se încalcă prevederile contractulului 

de finanţare cu POS-ul de mediu, în care existau câteva prevederi cu privire la preţul 

gigacaloriei. Ar fi fost mult mai util ca la raportul de specialitate să fie anexat puntul de vedere al 

S.C. Modern Calor S.A., pentru a vedea cum este afectată firma de scăderea de preţ, deoarece se 

reflectă şi în situaţia financiară şi economică a acesteia. 

D-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc răspunde că nu există niciun fel de problemă 

legată de finanţarea proiectului pe POS-ul de mediu, nici de corecţie. Fundamentarea pentru 

scăderea preţului a fost făcută chiar de S.C. Modern Calor S.A.. Prin diminuarea acestui preţ, 

reducem presiunea financiară pentru cei cu venituri foarte mici,iar, pe de altă parte, S.C. Modern 

Calor S.A. va atrage noi clienţi, există deja un grafic de racordare pentru noii beneficiari în 

următorii ani, astfel încât în 3-4 ani se poate ajunge la 15.000-16.000 de consumatori finali, fapt 

ce va duce la creşterea eficienţei şi la scăderea prezentului  cost. Este de remarcat faptul că în 

timp ce preţul gazului creşte şi în alte oraşe se anunţă scumpiri, noi reuşim să ţinem acest cost 

sub control. De altfel, i-am rugat pe cei de la S.C. Modern Calor S.A., printr-o politică de 

marketing mai agresivă, să comunice acest lucru, să atragă cât mai mulţi clienţi, pentru că acesta 

este viitorul în ceea ce priveşte eficienţa energetică. Proiectl de scădere a preţului gigacaloriei se 

înscrie într-un plan de eficienţă energetică al nostru, de reabilitare termică, de reabilitare a 

punctelor termice, de extindere a suprafeţelor, de schimbare a conductelor.  

Dacă prin POS-ul de mediu s-a reuşit schimbarea a aproximativ 70% din reţeaua termică, 

sperăm ca la viitoarea şedinţă de Consiliu Local să avem contractul de împrumut cu Banca 

Mondială pentru reabilitarea reţelei de termoficare, astfel încât să ajungem la 100% reţea 

reabilitată. Acest lucru înseamnă o creştere extraordinară a eficienţei, care permite obţinerea unui 

cost pe gigacalorie printre cele mai mici la nivel naţional. De altfel, acest este şi scopul urmărit: 

să ne clasăm în primii 3-4 opratori la nivel naţional ca şi cost de producere a gigacaloriei. Din 

2014, fondurile europene vor veni pentru acele oraşe care au respectat şi continuă să aibă în 

continuare ca obiectiv prioritar creşterea eficienţei energetice, gestiunea energetică fiind de 

importanţă vitală. 

D-nul cosilier Cătălin Virgil Alexa apreciază că ar fi fost utilă prezenţa d-nului Paul 

Vieru, managerul de proiect pe POS-ul de mediu, şi d-nul Florin Sandu, directorul S.C. Termica 

S.A.. Aţi precizat faptul că există o fundamentare de preţ solicitată chiar de cei de la S.C. 

Modern Calor S.A., consider că trebuia afişată pentru a înţelege şi noi de unde rezultă acest 

lucru.  

Prin cererea de finanţare s-a asumat un grafic de evoluţie a preţului în urma căruia s-a 

efectuat o analiză cost-beneficiu, nu riscă prin modificarea acesteia corecţii financiare din partea 

finanţatorului? 



8 

 

D-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc răspunde că analiza cost-beneficiu nu are o 

singură cale prin care poate fi rezolvată eficienţa unei investiţii, nu doar ridicând preţurile. Am 

explicat mai devreme metoda prin care, prin scăderea preţului se măreşte baza de colectare prin 

introducerea în sistem a altor mii de consumatori asfel încât, în final, eficienţa va creşte.  

D-na administrator Adriana Zăiceanu menţionează că anexa de finanţare prevede un 

grafic de finanţare. Anul trecut am micşorat preţul la gigacalorie, am mers cu explicaţiile 

fundamentate la Autoritatea de Management, deci nu se poate vorbi acum de o corecţie 

financiară, ne raportăm la o anexă de estimare a preţului gigacaloriei.  

D-na consilier Lidia Bucşinescu întreabă pe d-nul primar dacă are cunoştinţă  câte cereri 

de racordare s-au înregistrat în ultima lună? 

D-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc răspunde că în ultimul an, tendinţa de racordare 

atât a agenţilor economici, cât şi a consumatorilor persoane fizice, este în creştere. Atunci când 

se va face diferenţa dintre facturile de la gaz şi cele de la S.C. Modern Calor S.A., abia atunci se 

va vedea diferenţa politicii noastre, dar lucru acesta va dura un an. 

D-nul cosilier Cătălin Virgil Alexa întreabă dacă nu ar fi fost mai utilă întrebarea 

finanţatorilor de schimbarea de preţ ce va fi efectuată şi în urma răspunsului lor să pregătim 

prezentul proiect? 

D-na administrator public Adriana Zăiceanu explică faptul că există obligaţia noastră de a 

notofica Autoritatea de management. Atunci când Autoritatea de Management a luat act de 

notificarea noastră şi nu a venit cu un contra-răspuns către noi, înseamnă că şi-a însuşit explicaţia 

noastră şi nu este nevoie de explicaţii suplimentare.  

Fiind supus la vot, proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi (19). 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire 

la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2013, pentru o persoană cu contract de voluntariat 

pentru situaţii de urgenţă, care a depus cerere de scutire – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 

unanimitatea consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 13  de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea  schimbului  

între terenul proprietatea municipiului din zona Pacea - fosta incintă Prodcoop şi un teren 

proprietatea privată a S.C. Folipast S.R.L., amplasat în cartier  ANL Cişmea – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este 

aprobat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri (d-nii consilieri Marius Buliga şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu). 

 

Punctul 14  de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării 

prin încredinţare directă a unui teren amplasat în cartier Cişmea, urmare vânzării locuinţei 

edificată pe teren, atribuit conform Legii nr. 15∕2003 – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1 şi nr. 5. 

D-nul consilier Corneliu Daniel Furtună solicită restabilirea redevenţei. 

D-nul consilier Mihai Tincu menţionează că este prima propunere făcută de comisia de 

specialitate din cadrul comisiei de specialitate, respectiv diminuarea cu 95% din preţul trecut în 

anexă, deci 1,11 lei∕mp∕an. 
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Fiind supusă la vot concesiunea şi preţul de 1,11 lei∕mp∕an, acestea sunt aprobate cu 17 

voturi pentru, 1 împotrivă (d-nul consilier  Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (d-nul consilier 

Marius Cristescu). 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe proprietatea municipiului – 

elemente de semaforizare, în vederea casării – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 

nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea 

consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei 

terenului transmis în administrarea S.C. URBAN SERV S.A., afectat de spaţiul de stocare 

temporară de deşeuri – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe proprietatea municipiului – 

concesionate către S.C. Modern Calor S.A., în vederea casării – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 

unanimitatea consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte 

de concesiune – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea consilierilor prezenţi (19).  

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de 

închiriere a unor spaţii din punctele termice – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 

nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea 

consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5. 

D-nul consilier Cătălin Virgil Alexa solicită explicaţii cu privire la localizarea terenului 

respectiv, deoarece nu se vede pe planşă, primind răspunsul de la d-nul secretar Ioan Apostu. 

Fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea consilierilor prezenţi (19).  

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă 

gratuită a imobilului „Sală de sport–Colegiul Mihai Eminescu” către C.N.I. în vederea 

reabilitării şi modernizării – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, 

nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea consilierilor prezenţi (19).  

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi, forma actualizată, – Proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr. 34/28.02.2013 privind  aprobarea cererii de finanț are aferentă 

proiectelor: “Reabilitare termică în vederea creș terii eficienț ei energetice a blocului de 

locuinț e nr. 21, sc. A, B, C, strada Împărat Traian din municipiul Botoș ani”, “Reabilitare 
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termică în vederea creș terii eficienț ei energetice a blocului de locuinț e nr. 40, sc. A,B,C,D,E,  

strada Săvenilor din municipiul Botoș ani”,  “Reabilitare termică în vederea creș terii 

eficienț ei energetice a blocului de locuinț e nr. 14, sc. A, B, strada Tudor Vladimirescu din 

municipiul Botoș ani”, a cheltuielilor aferente ș i a mecanismului de recuperare a cheltuielilor 

– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind 

supus la vot, este aprobat cu unanimitatea consilierilor prezenţi (19). 

  

Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 

nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 18 voturi – d-nul 

consilier Gheroghe Ursuleanu nu a votat.  

 

Punctul 24 de pe ordinea de zi – Prezentarea dosarului nr.2103/40/2013 aflat pe rolul 

Tribunalului Botoşani. 

D-nul secretar Ioan Apostu arată că este vorba de cererea pe fond de anulare a Hotărârii 

de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013. Cererea în 

suspendare a fost respinsă irevocabil. Dat fiind faptul că este o cauză importantă, destul de 

complexă, a pus toate materialele la dispoziţia consilierilor şi trebuie stabilit modul de 

reprezentare. Propune acelaşi mod de reprezentare ca în cererea de suspendare, şi să reprezinte 

împreună cu doamna consilier Aura Simion interesele Consiliului Local în cauza de faţă.  

Fiind supus la vot, este aprobată în unanimitate (19 voturi) propunerea d-nului secretar 

Ioan Apostu. 

 

În cadrul rubricii Diverse, există două puncte.  

 

Primul dintre acestea este punctul de vedere prezentat de către Compartimentul de 

specialitate din cadrul Primăriei cu privire la solicitarea col. (r) Damian Dumitru pentru 

mutarea bustului gen. Gheorghe Avramescu în curtea Centrului Militar Botoşani sau în Parcul 

Mihai Eminescu. 

Al doilea este un proiect de răspuns către Federaţia Asociaţiilor de Proprietari Botoşani. 

D-na preşedinte de şedinţă Lidia Bucşinescu supune aprobării proiectul de răspuns, acesta 

fiind aprobat în unanimitate (19 voturi). 

 

În continuare se trece la punctele de pe Nota Anexă la ordinea de zi. 

 

Punctul 1 al Notei Anexe privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare Instalaţie electrică Şcoala nr. 7, 

Corp A” este avizat favorabil de către comisiile de specialitate nr.1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii 

şi, fiind supus la vot, este aprobat în unanimitate (19 voturi). 

 

Punctul 2 al Notei Anexe privind  Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A+B” 

este avizat favorabil de către comisiile de specialitate nr.1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii şi, fiind 

supus la vot, este aprobat în unanimitate (19 voturi).  
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Punctul 3 al Notei Anexe privind Proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea HCL 283/2011 prin care s-a aprobat transmiterea unei suprafeţe de 550 m.p. teren 

proprietatea municipiului Botoşani, în folosinţa gratuită Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Botoşani este avizat favorabil de către comisiile de specialitate nr.1, nr.3 

şi nr. 5. 

D-nul consilier Marius Cristescu întreabă dacă, din punct de vedere legal, un 

incinerator şi-ar găsi locul pe strada Pacea? 

D-nul consilier Cătălin Virgil Alexa precizează că spaţiul este situat în incinta S.C. 

Modern Calor S.A. şi, dat fiind faptul că au primit finanţarea, ne ajută şi pe noi în gestionarea 

deşeurilor. 

Fiind supus la vot, este aprobat în unanimitate (19 voturi).  

 

Punctul 4 al Notei Anexe privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului 

între terenul proprietatea S.C. ASIT SERVICES S.R.L. din str. 1 Decembrie nr.7 şi terenul 

proprietatea municipiului din Calea Naţională nr.58 G este avizat favorabil de către comisiile de 

specialitate nr.1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 17 voturi 

pentru, 1 împotrivă (d-nul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (d-nul consilier 

Cristescu Marius).  

 

Punctul 5 al Notei Anexe privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 

Consiliului Local al municipiului Botoşani cu „ Asociaţia pentru Promovarea Culturii în Est-

Culturest” în vederea înfiinţării unui muzeu al vieţii cotidiene în comunism este avizat favorabil 

de către comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr. 4 şi nr. 5.  

D-nul consilier Cătălin Virgil Alexa  sugerează repartizarea unui spaţiu din Centrul 

Istoric. 

Fiind supus la vot, este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (d-nul consilier Corneliu 

Daniel Furtună). 

 

Punctul 6 al Notei Anexe privind Proiectul de hotărâre privind modificarea 

componenţei unor comisii organizate de Consiliul Local, precum şi pentru înlocuirea 

reprezentanţilor Consiliului Local în unele colective de conducere este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate nr. 5. 

Se fac propunerile pentru completarea comisiilor. Sunt propuşi:  

- la Grădiniţa nr. 6: d-na consilier Tereza Nica şi d-nul consilier Călin George 

Bosovici; 

- la Sf. Luca : d-nii consilieri Ovidiu Daniel Luca şi Gabriel Murariu. 

D-nul consilier Cătălin Virgil Alexa propune înlocuirea din AGA mică de la S.C. Urban 

Serv S.A. a d-nului consilier Eugen Cristian Ţurcanu cu d-nul consilier Ovidiu Luca. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu toate propunerile făcute, fiind aprobat în 

unanimitate (19 voturi). 

 

Punctul 7 al Notei Anexe privind Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă 

gratuită a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani către Asociaţia 

Piticul BEK este avizat favorabil de către comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr. 5. 

D-nul consilier Cătălin Virgil Alexa în condiţiile actuale, asociaţia ar putea obţine un 

certificat de urbanism doar pentru o construcţie provizorie, ori sunt de făcut multe investiţii (zid 
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de sprijin, construcţiile propriu-zise). Ori dăm în folosinţă pentru 49 de ani pentru a putea obţine 

autorizaţia de construcţie în spiritul legii. Poate fi gratuită pentru 10 ani şi după să stabilim o 

redevenţă (dacă este cazul), dar să-i dăm posibilitatea de a face ceva.  

D-nul consilier Mihai Tincu propune durata dreptului de folosinţă gratuită de 15 ani. 

D-nul primar Ovidiu Iulian Portariuc  susţine amendamentul domnului Tincu, pentru 

ca ulterior să poată veni la concesiune. 

Fiind supus la vot în forma iniţială, este aprobat cu 16 voturi pentru şi 3 împotrivă 

(domnii consilieri Marius Cristescu, Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Lidia Bucşinescu– declară lucrările şedinţei ordinare închise.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,             SECRETAR, 

      Lidia Bucşinescu                            Ioan Apostu 

 

 

 

 

 Redactat şi dactilografiat, 

            Alina Ecaterina Manolache 

 


