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PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 08 mai 2015

Prin dispoziţia nr. 779 din 28.04.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 08 mai 2015, orele 1100, în sala de şedinţe a
Primăriei.
Dispoziţia nr. 779 din 28.04.2015 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ în cotidianul
„Monitorul de Botoşani”, precum şi la avizierul Primăriei şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a
consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.
Ia cuvântul domnul secretar Ioan Apostu – avem o problemă de procedură pentru
această şedinţă şi pentru buna desfăşurare a şedinţei, ar trebui să începem cu alegerea
preşedintelui, pentru că mandatul domnului Pleşca în funcţia de preşedinte a expirat în luna
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aprilie. La mape aveţi un proiect de hotărâre privind alegerea domnului Eugen Cristian Ţurcanu
în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru lunile mai şi iunie.
V-aş ruga să pornim cu votarea acestui proiect de hotărâre pentru ca domnul Ţurcanu să
poată conduce lucrările şedinţei de astăzi.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă (domnul consilier Călin George Bosovici) – lipsesc din sală la momentul votării
doamnele consilier Mihaela Huncă, Cătălina Camelia Lupaşcu, Aura Simion şi Nica Tereza şi
domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Corneliu Daniel
Furtună şi Florin Ioan Ghiorghiţă).
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu – mulţumesc pentru încrederea
acordată. Dat fiind faptul că la sfârşitul lunii aprilie şedinţa ordinară nu s-a mai ţinut din cauza
grevei funcţionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Botoşani, ne-am
aşteptat ca, pentru binele urbei, şi ţinând cont că avem în faţă un dosar impresionant de probleme
de rezolvat, să fim convocaţi în lunea imediat următoare, sau marţi.
Domnul primar, în aceeaşi temă cu care ne-a obişnuit, a mai prezentat câteva proiecte gen
„vom face” şi a părăsit oraşul, spunând că vineri este plecat din oraş. Dumnealui este, în mare
parte, iniţiatorul proiectelor de hotărâre pe care le avem în faţă. Domnul viceprimar Marius
Buliga, la fel, am văzut că are foarte multe proiecte de hotărâre, şi lipseşte astăzi.
Ţinând cont că lipsesc încă opt colegi, care nu sunt în sală, şi avem şi cereri de învoire,
grupul consilierilor PNL consideră că şedinţa ar fi morală şi în deplinătate statutară, pentru că
proiectele de patrimoniu oricum nu le putem vota azi, şi să o convocăm cu data de luni.
Domnul consilier Stelian Pleşca – eu chiar nu cred că vom ajunge, ca şi Consiliul Local
de la Rădăuţi –Bucovina să ne autodesfiinţăm, în sensul în care am ajuns la o şedinţă ordinară cu
o prezenţă de 14 persoane. Din punctul meu de vedere, cred că iniţiatorii proiectului ar fi trebuit
să fie în sală, altfel putem ţine şedinţă de discuţii în fiecare zi din săptămână. Totuşi, nu înţeleg,
la şedinţa din 30 aprilie a fost grevă, a fost prezenţă toată săptămâna, conducerea Primăriei,
executivul Primăriei a fost în municipiul Botoşani, de ce nu am făcut atunci şedinţă şi am ajuns
în situaţia să facem vineri după-amiază şedinţă de Consiliu Local.
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Eu nu înţeleg, dacă este cineva care poate da un răspuns de ce a durat atât să organizăm
această şedinţă, chiar nu înţeleg.
Am înţeles că şedinţei din luna aprilie i-a trecut termenul. În mai mai facem şedinţă? Nu
se poate. După lege, o singură şedinţă ordinară se poate face, deci asta este şedinţa de pe luna
mai. Nu ştiu dacă a mai fost cândva în municipiul Botoşani să ţinem şedinţă o dată la două luni,
dar dacă asta chiar îşi doreşte executivul Primăriei, chiar nu am nicio problemă.
Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu – într-adevăr, prezenţa astăzi lasă de
dorit. Însă, dacă tot suntem aici, spun ca, măcar într-o oră, să rezolvăm nişte probleme simple,
care nu implică discuţii largi, am putea aproba prezenţa doamnei Lazarec, pentru că avem
suficienţi colegi, am putea aproba P.U.D.-urile, şi asta, în jumătate de oră, şi am subţia această
listă, lăsând pe data viitoare cel puţin jumătate din ele.
Nu cred că P.U.D.-urile sau proiectele obişnuite ar putea să implice ceva politic, iar faptul
că primarul sau viceprimarul nu sunt în sală, eu cred că şi-au delegat atribuţiile viceprimarului
prezent. Dacă se poate, totuşi, ne-am întrunit azi, am făcut un efort, haideţi să discutăm primul
punct, să reîntregim consiliul cu numărul de 23 de consilieri prin validarea doamnei avocat
Lazarec, şi, în continuare, cele câteva lucruri simple, prin P.U.D.-uri am trecut în jumătate de ori,
şi am simplificat, am dat drumul la lucrări, să dăm drumul la nişte avize, sunt oameni care
aşteaptă şi au încredere.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – nu am putut convoca şedinţa ordinară aşa
cum îşi doreşte domnul preşedinte de şedinţă Ţurcanu, pentru că am avut nevoie de termenul
legal pentru comunicarea proiectelor în presă. Conform legislaţiei, avem nevoie de un termen de
5 zile, iar transferarea tuturor proiectelor pe o ordine de zi pentru o şedinţă extraordinară nu ştiu
dacă era în totalitate justificată.
Dacă tot suntem astăzi aici, şi în respect faţă de colega dumneavoastră, care ar trebui să
fie validată astăzi, eu vă propun să votăm proiectele care nu ţin de patrimoniu şi pentru care
avem cvorum, iar, dacă sunt întrebări pentru aceste proiecte, şi de asemenea, din respect pentru
cetăţeni şi pentru cei care aşteaptă aprobarea pentru anumite hotărâri de Consiliu Local, vă
propun să rămânem şi, într-un ritm alert, poate reuşim să votăm proiectele de pe ordinea de zi.
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Domnul consilier Stelian Pleşca solicită o pauză pentru consultări.
Fiind supusă la vot o pauză de consulări, aceasta este aprobată cu 13 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei).
Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Crstian Ţurcanu anunţă că grupul consilierilor
PNL se va retrage şi solicită executivului Primăriei să convoace şedinţa de consiliu local în
perioada 15-20 mai, pentru a aduce şi proiectele de hotărâre aferente lunii în curs pe ordinea de
zi şi să se facă o singură şedinţă, dacă nu a fost făcută în aprilie şedinţă ordinară, rămâne doar
aceasta din luna mai, şi cu acesta sunt rezolvate toate problemele care sunt în curs în perioada
aceasta în municipiul Botoşani.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Eugen Cristian Ţurcanu – declară lucrările şedinţei
ordinare închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,

SECRETAR,

Eugen Cristian Ţurcanu

Ioan Apostu

Redactat şi dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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