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 Prin dispoziţia nr. 1118 din 18 iunie 2014, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 26 iunie 2014, orele 10
00

, în sala de şedinţe 

a Primăriei. 

 Dispoziţia nr.  1118 din 18 iunie 2014 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 pe site-ul  si 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 proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de  12 martie 

2014  şi 28 martie 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani  pentru data de 26 iunie şi pentru lunile iulie-august 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al municipiului pentru anul 

2014. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea Iazului  nr. 1” în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M”. 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Ion Pillat nr. 25” în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E, anexă gospodarească şi 

împrejmuire teren”. 
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7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Trandafirilor nr. 35” 

în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă S+P+M cu garaj şi împrejmuire 

teren”. 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “P.U.D. – str. Tulbureni  nr. 103” în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P”. 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “P.U.D. – str. Petru Rareş  nr. 62” 

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

10. Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “P.U.D. – str. Aluniş  nr. 13” în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M”. 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “P.U.D. – extravilan p.c. nr. 389/44 

– zona Tulbureni” în vederea realizării obiectivului “construire anexă a exploataţiilor 

agricole S parţial + P”. 

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

incinta Punctelor Termice. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise în 

Incubatorul de Afaceri Botoşani. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului. 

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare Direcţiei Publice, Sport si 

Agrement a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a finalizării obiectivului „Reabilitarea 

parcului Curcubeului în municipiul Botoşani”. 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în 

Consiliile de administraţie ale unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Botosani.   

18. Proiect de hotărâre privind numirea în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

din cadrul Liceului Tehnologic „Petru Rareş” Botoşani a reprezentantului 

administraţiei publice locale. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei  

Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2014. 

20. Proiect de hotărâre privind numirea unei Comisii speciale de verificare a sesizării din 

petiţia înregistrată  la nr. 398/2014. 

21. Diverse. 

 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 241/29.08.2013 privind 

aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Calea Naţională nr. 233, CAD / CF 58074” în 

vederea realizării obiectivului ”construire hala metalică producţie tâmplarie şi 

depozitare”. 
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 14/03.02.2014 privind aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. - str. Humăriei nr. 20 NC/CF 52604” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuinţă P+1E”. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în 

Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Asociaţia Art and Heritage UNESCO Club, persoană 

juridică/fizică cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 35, reprezentată prin 

Nicoleta Zagura, în calitate de reprezentant legal în vederea finanţării şi realizării în 

comun a Proiectului „Timpul … pentru Mihai Eminescu”. 

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

incinta subsolului ansamblului O1-O3, Calea Naţională intersecţie cu strada Ion Pillat. 

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 

Calea Naţională nr. 44bis către Clubul Sportiv Botoşani. 

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 139 din 16 mai 2014 privind 

măsurile pentru susţinerea financiară din bugetul local a cheltuielilor comune, în 

legătură cu energia termică precum şi a cheltuielilor cu apa–canal, gunoi menajer în 

condiţiile legislaţiei în vigoare. 

 

La lucrările şedintei participă 20 de consilieri în funcţie, lipsind domnii consilieri 

Cătălin Virgil Alexa, Marius Buliga şi Gheorghe Iavorenciuc, care au depus cerere de învoire, 

la mapa preşedintelui de şedinţă. 

  

 Şedinţa este legal constituită.  

  

Punctul 3 al Ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru data de 26 iunie şi pentru lunile 

iulie-august 2014. 

 

Domnul Secretar Ioan Apostu – există o problemă procedurală pentru începutul 

acestei şedinţe. Întrucât preşedintele ales pentru luna iunie lipseşte, pentru desfăşurarea 

lucrărilor şedinţei roagă să se facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu propune ca preşedinte de şedinţă în data 

de 26 iunie 2014 pe doamna viceprimar Cătălina Camelia Lupaşcu. 

 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

 

Deoarece domnul consilier Radu Lebădă solicită amânarea prezidării şedinţelor în 

lunile iulie-august, conform procedurii, este ales preşedinte de şedinţă în lunile iulie-august 
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domnul consilier Ovidiu Daniel Luca, la propunerea domnului viceprimar Eugen Cristian 

Ţurcanu, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Ovidiu Daniel Luca). 

 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună  retrage de pe ordinea de zi punctul 17, 

date fiind modificările legislative.   

 

Domnul viceprimar Eugen Cristin Ţurcanu – deoarece din ce a apărut în 

convocator şi ce există la mapă nu coincide textul şi formularea proiectului de hotărâre de la 

numărul 16 al ordinii de zi, propune amânarea acestuia şi discutarea într-o şedinţă  

extraordinară.  

 

Fiind supus la vot proiectul ordinii de zi şi cel al notei anexă, cu retragerea punctului 

numărul 17 şi amânarea proiectelor numărul 16, 18 şi 19 de pe ordinea de zi, acesta este 

aprobat cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Mihaela Huncă, Nica 

Tereza şi Aura Simion şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Ady 

Petruşcă, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 1 abţinere (domnul consilier Paul 

Onişa). 

 

Fiind şedinţă ordinară, doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - preşedintele 

şedinţei – dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de interpelări, întrebări şi discuţii de 

la punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei.  

 

 Domnul consilier Paul Onişa – comisia care s-a ocupat de închirierea spaţiilor din 

Centrul Vechi şi-a atins obiectivul, toate cele 6 spaţii din Centrul Istoric au fost închiriate. 

Unul dintre acestea deja şi-a deschis uşa pentru public, misiunea a fost îndeplinită, ocazie cu 

care doreşte să mulţumească membrilor comisiei din cadrul Primăriei care şi-au adus aportul 

substanţial la organizarea licitaţiei şi s-a dovedit că am putut avea eficienţă în ceea ce ne-am 

propus. Se impune ca pe viitor Centrul Istoric să fie protejat.  

 Zilele trecute a constatat că o serie de copii ai populaţiei rrome din Centrul Istoric 

smulgeau toate plantele ornamentale din jurul fântânii arteziene, de aceea atrage atenţia că 

dacă ne dorim ca acest centru să capete dimensiunile şi aspectul centrelor istorice din toată 

ţara şi din toată Europa, se impune un Regulament, iar instituţiile abilitate să-şi aducă aportul 

la supravegherea tuturor lucrărilor care se fac în Centrul Istoric, întrucât acesta să arate aşa 

cum trebuie. 

 Din acest punct de vedere, Centrul Istoric va căpăta o altă dimensiune în perioada 

următoare, va arăta mult mai viu, mai plin de atracţie, dar trebuie să venim cu un program de 

evenimente şi manifestări culturale şi artistice în Centrul Istoric, astfel încât să îi fie mărită 

dimensiunea valorii existente.  
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 Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu a intrat astăzi în posesia unui 

document care atestă o încălcare flagrantă a legii şi iresponsabilitatea celor care au condus 

Primăria până de curând în tandem. Face public actul adiţional încheiat cu S.C. High Speed 

Recovery S.R.L. în care domnul Cosmin Andrei, pe data de 03.06.2014, a semnat acest act 

adiţional în numele  Primăriei municipiului Botoşani, în calitate de viceprimar. Va face toate 

diligenţele necesare ca cei care au semnat acest document să răspundă la întrebare în ce 

calitate au făcut acest lucru pe 03.06.2014. L-am rugat pe domnul Cosmin Andrei, ca după 

data de 8 mai, când am fost investit viceprimar să aibă grijă ce semnează şi dumnealui nu m-a 

ascultat absolut deloc, era un sfat prietenesc. Pe 03.06.2014 nu mai era viceprimar, dar totuşi a 

semnat acel document.   

 Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate pe bază de 

semnături. 

  

 Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă solicită învoire pentru restul lucrărilor 

şedinţei. 

 Fiind supusă la vot, învoirea este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (20). 

 

 În continuare se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind 

rectificarea  bugetului local al municipiului pentru anul 2014 – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5. 

  

 Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – în şedinţa ordinară din 03 februarie 2014, 

prin HCl nr. 7/2014, am hotărât ca cheltuielile de transport şcolar (tramvai şi microbuz) să fie 

plătite de ordonatorii terţiari de credit, să fie preluate de către instituţiile de învăţământ. Pe 

capitolul bugetar 84 nu vedem alocate sume pentru aceste cheltuieli, având în vedere că 

abonamentele se dau pe an caledaristic. Elevii vor circcula, firmele de transport, Eltrans şi 

Microbuzul, trebuie să primească acea subvenţie. Întrebă cum se va proceda, dacă se va 

modifica hotărâre sau se va prelungi acel termen. 

 

 Domnul director economic Valerian Sănduc răspunde că în şedinţa de consiliu din 

luna iulie se va veni cu o modificare de buget, se vor lua bani din bugetul Primăriei, bani ce 

vor fi alocaţi pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de numărul elevilor. În momentul 

de faţă este întocmită baza de date pe fiecare şcoală în parte, se va face calculul începând cu 1 

iulie, iar în şedinţa ordinară din luna iulie va fi făcută modificarea respectivă, şcolile vor plăti 

efectiv către Microbuzul şi Eltrans.  

 

 Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca  roagă să fie avută în vedere şi ultima factură 

către Eltrans, care s-a solicitat să fie stornată din lipsă de bani. 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 26 iunie 2014 

6 

 

 

 Domnul director economic Valerian Sănduc precizează că va fi avut în vedere şi acest 

lucru. 

 

 Domnul vicepimar Eugen Cristian Ţucanu – în data de 10.06.2014, împreună cu 

doamna viceprimar Cătălina Lupaşcu, a întocmit o adresă către domnul Primar prin care au 

solicitat să fie prezentat până în data de 25.06.2014 în ce stadiu de pregătire a execuţiei se află 

unele obicetive de investiţii. Au primit o informare în acest sens, şi au solicitat în continuare 

situaţia stadiului de execuţie a celorlalte obiective de investiţie aprobate conform Anexei nr. 2 

şi nr. 3 la Hotărârea de rectificare a bugetului local. “Situaţiile lunare solicitate de consiliile 

municipale, aşa cum sunt menţionate mai sus, vor fi însoţite de măsuri ce urmează a fi luate de 

Executivul Primăriei municipiului Botoşani la obiective de investiţii unde se înregistrează 

întârzieri, pentru finalizarea acestora în cursul anului 2014.” 

 Nu au primit nicio informare în acest sens şi ar dori să mai întrebe o dată cum pot intra 

în posesia acestor informaţii. Se adresează domnului Secretar, spunând că au trecut 16 zile şi 

nu a primit niciun răspuns, solicită încă o dată, în calitate de consilier local, răspuns la acestă 

întrebare.  

 

 Doamna preşedinte de şedintă Cătălina Camelia Lupaşcu precizează că la acest 

proiect de hotărâre există un amendament semnat de iniţiatorul proiectului. Solicită să fie luat 

în considerare acest lucru.  

 

 Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendament, este aprobat cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 

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

“P.U.D. – Aleea Iazului  nr. 1” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

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

“P.U.D. – str. Ion Pillat nr. 25” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E, 

anexă gospodarească 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 unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

“P.U.D. – str. Trandafirilor nr. 35” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

S+P+M cu garaj şi împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 
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2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei 

“P.U.D. – str. Tulbureni  nr. 103” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P” – 

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

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

 Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei 

“P.U.D. – str. Petru Rareş  nr. 62” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

D+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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi 

(19). 

 Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei 

“P.U.D. – str. Aluniş  nr. 13” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei 

“P.U.D. – extravilan p.c. nr. 389/44 – zona Tulbureni” în vederea realizării obiectivului 

“construire anexă a exploataţiilor agricole S parţial + P”– este avizat favorabil de comisiile 

de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 15 

voturi pentru şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu 

Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor 

de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice – este avizat favorabil de comisiile 

de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5. 

 Domnul consiler Ovidiu Daniel Luca întreabă ce se întâmplă cu punctul termic de pe 

Rotunda, pentru care nu există încă o destinaţie şi un scop de doi ani, solicitând în scris 

răspunsul de la Executivul Primăriei.  

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

 Punctul 13 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 voturilor consilierilor 

prezenţi (19). 

 Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu 

firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani – este avizat favorabil de 
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comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este 

aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19).  

 Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

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

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

cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19).  

 Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind numirea unei Comisii 

speciale de verificare a sesizării din petiţia înregistrată  la nr. 398/2014 – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5. 

 Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu propune pe domnul consilier Cătălin 

Alexa. 

 Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu propune pe domnii 

consilieri Cosmin Andrei şi Gabriel Murariu. 

 Fiind supuse la vot propunerile, acestea sunt aprobate cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 1 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 

241/29.08.2013 privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Calea Naţională nr. 233, CAD / 

CF 58074” în vederea realizării obiectivului ”construire hala metalică producţie tâmplarie şi 

depozitare” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi 

(19). 

 Punctul 2 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 

14/03.02.2014 privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - str. Humăriei nr. 20 NC/CF 

52604” 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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (19). 

 Domnul consilier Radu Lebădă şi domnul consilier Marius Cristescu solicită 

învoire pentru restul lucrărilor şedinţei.  

 Fiind supuse la vot cererile de învoire, acestea sunt aprobate cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (19). 

 Punctul 3 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Asociaţia Art and Heritage 

UNESCO Club, persoană juridică/fizică cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 35, 
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reprezentată prin Nicoleta Zagura, în calitate de reprezentant legal în vederea finanţării şi 

realizării în comun a Proiectului „Timpul … pentru Mihai Eminescu” – 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 16 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 Domnii consilieri Stelian Pleşca, Gabriel Murariu şi Sorin Apostoliu şi doamna 

consilier Lidia Bucşinescu solicită învoire pentru restul lucrărilor şedinţei. 

 Fiind supuse la vot învoirile, acestea sunt aprobate cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere 

(doamna consilier Aura Simion) – domnii consilier Sorin Apostoliu şi Stelian Pleşca lipsesc 

din sală. 

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu propune amânarea 

punctelor numărul 4 şi 5 de pe Nota anexă. Fiind supusă la vot propunerea, aceasta eeste 

aprobată cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu).  

 

Punctul 6 al Notei Anexă – Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 139 

din 16 mai 2014 privind măsurile pentru susţinerea financiară din bugetul local a 

cheltuielilor comune, în legătură cu energia termică precum şi a cheltuielilor cu apa–canal, 

gunoi menajer în condiţiile legislaţiei în vigoare – este avizat favorabil de comisia de 

specialitate nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, este aprobat cu 9 voturi pentru, 1 

vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu) şi 3 abţineri (domnii consilieri 

Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei solicită doamnei preşedinte de şedinţă să 

renuţe la acest circ, de exemplu când au plecat colegii dumneaei şi a fost circ, am avut bunul 

simţv să rămânem şi să dăm dovadă de bună creştere, am votat proiectele, iar când s-a ajuns la 

un subiect politic, se vine cu tot felul de chestiuni. Roagă să dea dovadă de respect faţă de 

Consiliul Local.  

 Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Cameliea Lupaşcu răspunde domnului 

consilier Cosmin Andrei că este o plecare masivă la Bucureşti, datorită Congresului PNL, 

colegii chiar trebuie să ajungă la Bucureşti, aşadar nu a fost o bătaie de joc, întrucât chiar am 

rămas să asigurăm cvorului, astfel încât şedinţa de Consiliu Local să nu fie afectată sub nicio 

formă. 

 Aduce la cunoştinţă că a depus două proiecte de hotărâre la Consiliul Local, în timp 

util, un proiect care viza transparenţa financiară, transparenţa cheltuirii banului public la 

nivelul Primăriei municipiului Botoşani şi încă un proiect de hotărâre care viza reamenajarea 

terenurilor de joacă. Deşi proiectele au fost iniţial pe ordinea de zi, domnul Primar, care a 

convocat această şedinţă ordinară, a considerat că aceste proiecte nu sunt necesare şi nu 

necesită a primi votul consilierilor locali în această şedinţă.  
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 Din ce a aflat dumneaei, a înţeles că Serviciul Achiziţii nu a avut timp să facă raportul 

de specialitate, dar aici va fi o altă discuţie, şi nu m-am considerat la momentul respectiv 

lezată de acea hotărâre, aşadar nici nu doreşte clarificări în acest sens. Nu doreşte clarificări 

privitoare la faptul că cele două proiecte de hotărâre nu au fpst propuse pe ordinea de zi.  

  La punctul Diverse, domnul consilier Ovidiu Daniel Luca sugerează tuturor 

colegilor, indiferent de culoarea politică, să ia această revocare a hotărârii ca pe o lecţie 

morală şi etică, adiă să renunţăm la încrâncenarea politică, dumnealui nu a făcut niciodată şi 

nu va face politică în Consiliul Local, dar este o consecinţă a acelei atitudini pur populistă de 

a umbla după acele semnături date de oameni ca să ajungem să ne contrazicem pe un fapt care 

nu există, pe o ilegalitate care urma să se întâmple. În loc să se ia de la rădăcină, cu o 

modificare de un act normativ, cu o republicare, şi de acolo să se vină, pe verticală, în 

administraţie, noi pierdeam vremea într-o campanie mascată, pe cartiere, pe la uşile blocurilor, 

strângând semnături, în loc să facem ceea ce se face acum, cu acest lucru trebuia început.  

 Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu consideră că toată lumea a observat că 

domnul Primar PSD, domnii consilieri PSD, domnul Prefect PSD au fost împotriva decontării 

spaţiilor comune de către Consiliul Local, o măsură care era adresată celor mulţi, celor care 

chiar sunt oropsiţi de soartă, ne-au sfidat, ne-au minţit, umblând cu tot felul de tabele şi 

declaraţii demagogice şi lipsite de fundament la vremea respectivă, în campania electorală, ca 

să dovedim acum că pur şi simplu nu se putea face acest lucru şi dumnealor nu au fost de 

acord. Ar trebui ca domnul Primar să îşi ceară scuze botoşănenilor pentru această minciună 

scontată.  

 Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc felicită pe doamna viceprimar pentru 

modul în care a condus şedinţa, este un record, şi, dacă ar fi consilier, ar propune-o pe doamna 

viceprimar să conducă şedinţele până la finalul mandatului pentru eficienţa dovedită în această 

zi. Deşi doamna viceprimar a afirmat că nu doreşte lămuriri, răspunsul este pentru cei care au 

auzit versiunea dumneavoastră, dacă nu vrea să audă replica la acuzaţia făcută, se adresează 

celorlalţi consilieri.  

 Cum a spus şi doamna viceprimar, de la Serviciul Achiziţii s-a semnalat faptul c 

anumite proceduri ar putea îngreuna modul de derulare a achiziţiilor şi de a îngreuna 

implementarea tuturor proiectelor în derulare în prezent, prin încălcarea acestor proceduri 

inutile, vor face un studiu pentru a găsi varianta optimă, ce va fi propusă Consiliului Local şi 

să decidem împreună. Nu a fost cu rea-voinţă, ci doar a existat dorinţa ca lucrurile să 

funcţioneze în continuare, asigurând transparenţa, dar şi eficienţa.  

 Nu putem sacrifica un principiu de dragul altui principiu, şi anume eficienţa de dragul 

transparenţei, pentru că putem ajunge la un blocaj total în administraţie. Cele două lucruri 

trebuie făcute gradual, aşa cum prevede legea, pentru că legiuitorul a gândit foate bine atunci 

când a stabilit nişte proceduri. Şi aşa birocraţia este extrem de încărcată şi de rigidă. Dacă nu 
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facem decât să încărcăm şi să blocăm acest sistem deja birocratic, consideră că nu este de 

ajutor acest lucru. Proiectele sunt în studiu, vor fi prezentate în şedinţa ulterioară, pentru că nu 

a existat efectiv timp fizic pentru efectuarea acestei analize până acum.  

 Pentru cel de-al doilea punct, deşi  luat o turnură politică, solicită să fie făcută o 

distincţie clară între cele două proiecte. Este vorba despre un proiect cu privire la preluarea 

cheltuielilor părţilor comune pentru termoficare, proiect care merge înainte, care a fost 

discutat în grupurile de lucru, în prezent este în fază de avizare la Consiliul Concurenţei la 

nivel naţional, şi celălalt proiect, care a fost propus tocmai pentru a demonstra, dar pornind de 

la o premiză falsă, că acest proiect privind preluarea părţilor comune nu ar pute fi dus până la 

capăt. Acest demers nu ne descurajează.  

 De la început a fost precizat că pe actuala formulă şi pe actuala legislaţie lucrurile nu 

sunt posibile, de aceea a şi avut numeroase intervenţii la nivel arlamentar şi la nivelul 

preşedintelui ANRSC, deci să nu confundăm cele două lucruri. Modificarea Ordinului nr. 343 

nu este posibilă, deoarece ar contravine unei directive europene. Cu acest lucru subiectul e 

închis, cu modificarea legislaţiei de sus în jos, de la nivel naţional. Singura alternativă 

identificată este cea de a porni de jos în sus acea modificare şi acea posibilitate a autorităţii 

locale de a interveni astfel încât să nu încalce alte reglementări în vigoare şi de a oferi aceste 

plăţi pentru părţile comune.  

 Procedura este în lucru, vom vedea care este avizul Consiliului Concurenţei, este 

nevoie şi de avize de la Ministerul Finanţelor, şi ulterior, după obţinerea tuturor concluziilor, 

putem sta la discuţii împreună cu juriştii şi experţii în domeniu pentru a vedea concluziile.  

 Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu se adresează domnului 

Primar, spunând că şi-ar fi dorit ca răspunsul primarului pe care l-a susţinut în campania 

electorală şi cu care a vorbit deseori despre cheltuirea banului public la nivelul Primăriei într-o 

perioadă anterioară, şi-ar fi dorit ca primarul pe care l-a susţinut la momentul respectiv şi care 

era de acord, atunci când era vorba despre o transparenţă totală în cheltuirea banului public, să 

fi propus proiectul respectiv în şedinţa ordinară de astăzi, cu eventuale îmbunătăţiri, având în 

vedere că nu a fost făcut acest lucru în momentul în care a început conducerea Primăriei 

Botoşani.  

 Deoarece ştie cum au fost cheltuiţi banii în ultimii doi ani, va exista şi un raport al 

Curţii de Conturi în acest sens, aşteaptă încă explicaţii despre modul în care au fost cheltuiţi 

banii, iar proiectul de hotărâre ar fi adus economie. Nu este posibil ca anumite persoane să 

îngreuneze punerea în practică a unui proiect de hotărâre care permitea tuturor botoşănenilor 

ca în orice moment al zilei să aibă acces la felul în care Primarul municipiului Botoşani 

cheltuie banii publici.  
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Domnul viceprimar Eugen Cristian Ţurcanu reaminteşte domnului Primar că în 

luna mai a declarat foarte serios că PNL şi PD-L nu susţin preluarea părţilor comune de către 

municipiul Botoşani, cu toate că domnul Primar, la acea dată, era în comisia de lucru care 

trebuia să iniţieze un proiect de lucru pentru modificarea legislaţiei naţionale, cu toate că ştia 

aceste amănunte, a întocmit tabele şi încerca să explice oamenilor că PNL şi PDL sunt 

împotriva preluării părţilor comune. A fost făcută respectiva şedinţă de consiliu extraordinară, 

a fost votat acel proiect, v-am şi mandatat să rezolvaţi acest aspect. Astăzi aţi fost împotrivă.  

  

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – înţelege ambele declaraţii, într-un 

registru politic: primarul nu cheltuie, există un aparat de specialitate, servicii care se ocupă 

doar de aceste achiziţii, toate sunt publice, există proceduri, ştiţi foarte bine cât durează o 

procedură de achiziţie, toate fazele sunt transparente. În mod indirect, acuzaţi toţi colegii din 

Primărie că ar realiza lucruri care sunt în afara legii, ştiţi foarte bine că nu primarul se ocupă 

de aceste lucruri. Este un demers politic, îl înţelege, dar nu vrea să mai răspundă pentru că s-ar 

prelungi această şedinţă care bate recordul de eficienţă.  

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

preşedinte de şedinţă – consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – declară lucrările şedinţei 

ordinare închise.  

    

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,             SECRETAR, 

  Cătălina Camelia Lupaşcu                         Ioan Apostu 
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