ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 16 aprilie 2015

Prin dispoziţia nr. 737 din 08.04.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 16 aprilie 2015, orele 1430, în sala de
şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia nr. 637 din 25.03.2015 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei
şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a
consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.

1.
2.

3.
4.
5.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului pentru anul 2015.
Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona
Metropolitană Botoşani” pentru achiziţionarea de energie electrică prin intermediul
Bursei Române de Mărfuri.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei
Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2015.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării zilelor municipiului Botoşani în
perioada 23-26 aprilie 2015.
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Local al
municipiului Botoşani şi S.C. Total Waste Management S.R.L.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de
investiţie „Racord agent termic primar consumatori Parc regional de agrement turistic şi
sportiv CORNIŞA Botoşani”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de
Servicii Publice, Sport şi Agrement, pentru anul 2015.
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă 21 de consilieri în funcţie, fiind învoită doamna consilier
Tereza Nica, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Stelian Pleşca supune la vot cererea de învoire, care este
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (20) – lipseşte din sală la
momentul votării domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Stelian Pleşca solicită prezentarea ultimului punct de pe
ordinea de zi.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – am propus astăzi o modificare de
organigramă la DSPSA pentru a face un compartiment care să se ocupe de maşinile parcate
neregulamentar şi întreţinerea parcometrelor din municipiul Botoşani.
Deoarece nu am mai putut suplimenta organigrama, am propus crearea acestui
compartiment, şi nu a unui serviciu, unde să avem două persoane care să se ocupe, pentru
început, de întreţinerea parcometrelor şi de tot ceea ce înseamnă activitate, legat de acest subiect.
Acesta este motivul pentru care venim astăzi cu această solicitare la dumneavoastră,
ţinând cont că a trecut şi proiectul prin care am achiziţionat bunurile de retur, cu care a activat
societatea HSR.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri
(domnii consilieri Corneliu Daniel şi Eugen Cristian Ţurcanu) lipseşte din sală la momentul
votării domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă.
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al municipiului pentru anul 2015.
Domnul consilier Ady Petruşcă are o întrebare referitoare la sensul giratoriu de la
intersecţia străzii Petru Rareş cu Bulevardul Mihai Eminescu este punctul personal de vedere: nu
s-ar putea înlocui acea idee de sens giratoriu cu amplasarea unor semnafoare? Există şi un
serviciu care ar putea să ne dea un răspuns legat de acest lucru, şi costurile ar fi mult mai mici,
am putea rezolva, poate, alte probleme pentru comunitate.
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Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – vă pot spune că nu am discutat expres despre
acestă soluţie tehnică pentru respectivul sens giratoriu într-o şedinţă de sistematizare a circulaţiei
cu un proiect pe ordinea de zi, dar, din discuţiile informale cu colegii din această comisie, s-a
agrea şi această variantă, cu instalarea semafoarelor, ţinând cont că acolo drumul nu este în
aliniament şi lucrările sunt destul de laborioase, drept dovadă este şi suma care este destul de
consistentă pentru rezolvarea acestei probleme. Cum consideraţi, dacă sunteţi de acord cu altă
variantă...
Pentru implementarea sistemului cu semafoare avem nevoie de o şedinţă de sistematizare,
apoi, în câteva zile, pot fi montate semafoarele, imediat ce avem avizul de la Poliţia Rutieră.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – domnule viceprimar, am rugămintea să-mi
spuneţi din punct de vedere tehnic care dintre soluţii este mai sigură, pentru că asta ne
interesează, în primul rând. Dincolo de timpul de implementare, sau de costurile unei asemenea
intervenţii, prioritară pentru noi este siguranţa cetăţenilor. Din punct de vedere tehnic, care dintre
soluţii este mai pretabilă, pentru a creşte gradul de siguranţă în trafic: sensul giratoriu sau
semaforizarea? Dacă există opinia unor specialişti, cu atât mai bine.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – cea mai sigură soluţie cred că ar fi să
punem o barieră, dacă domnul primar are dubii. Într-adevăr, este binevenit un sens giratoriu, este
varianta cea mai ieftină, nu cea mai scumpă. Dincolo de faptul că trebuie să săpăm toată
intersecţia respectivă şi să tragem cabluri subterane, semafoarele presupun nişte automate,
precum şi investiţii în lămpi, în stâlpi, care, ulterior, generează costuri în fiecare an, prin
serviciile de întreţinere a lor. Respectivele corpuri de iluminat se ard, respectivele automate
suferă şocuri de tensiune şi se ard, vă spun din experienţa întreţinerii celorlalte semafoare.
Cea mai ieftină soluţie şi cea mai viabilă este sensul giratoriu, numai că, ori cu semafor,
ori cu sens giratoriu, dacă ai un iresponsabil care trece pe roşu sau nu respectă cedează trecerea
sau stop, tot se produce un accident, aşa că ar trebui să adoptăm cea mai ieftină soluţie, după
părerea mea.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – cum spune şi Codul Rutier, avem o prioritate
în ceea ce priveşte cirulaţia: prima dată avem respectarea indicaţiilor poliţistului dintr-o
intersecţie, apoi semnalele luminoase, urmând să respectăm indicatoarele, dacă semafoarele nu
sunt în fucţiune. Sunt de acord că vor fi accidente în sensul giratoriu, din păcate acestea se vor
produce pentru că accidentele se produc şi în alte sensuri giratorii şi din municipiu, şi din ţară.
Sensul giratoriu implică o prioritate din partea stângă, nu este o vizibilitate foarte bună,
consideră că un semnal luminos roşu, care îţi spune foarte clar că trebuie să opreşti, este punctul
meu de vedere, este mai întemeiat decât un sens giratoriu, pentru că mulţi dintre noi, cei care
avem permis de conducere, ştim că putem trece chiar cu 50 km/h prin sensurile giratorii pe care
le are municipiul Botoşani.
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Vă dau un exemplu la strada pictor Nicolae Grigorescu cu Calea Naţională, unde sensul
giratoriu permite trecerea cu viteză destul de mare prin intersecţie, şi, dacă discutăm de un tir
care are zeci de tone, nici acel tir nu va opri că avem sens giratoriu, şi nu vom mai avea
accidente. Nu aş vrea să discutăm emoţional această investiţie, mai degrabă discutăm pragmatic.
Legat de întreţinere şi implementarea sistemului de semaforizarea, ştiu că mai sunt câteva
semafoare la DSPSA, mai sunt lucruri recuperate, dacă s-ar putea folosi într-un mod judicios,
cred că s-ar putea face economie la bugetul local.
Cu privire la întreţinere, dacă există deschidere şi aplecare spre subiect, cred că mai poate
fi modificată, să micşorăm şi acolo contractul.
Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu – sunt diferite variante expuse,
varianta pe care o propun eu este sensul giratoriu, este varianta agreată de comisia de siguranţă
rutieră, acesta a fost aprobată în unanimitate în comisie, s-au prezentat atunci două variante de
sens, una cu diametru mai mic, alta cu diametru mai mare, diferenţa dintre cele două era faptul că
varianta cu diametru mai mare presupunea mutarea unui stâlp, şi era mai scumpă, însă, pentru
siguranţa rutieră să ştiţi că sensul giratoriu în acea zonă este cea mai bună variantă.
Domnul consilier Mihai Tincu – dat fiind că discutăm despre o zonă unde s-au
întâmplat foarte multe evenimente neplăcute, cred că trebuie să gândim, din acest punct de
vedere, pe care de consecinţă, şi să hotărâm, din acest punct, soluţia cea mai sigură din punct de
vedere al evenimentului rutier, nu neapărat din prisma altor tipuri de evenimente.
Dacă este cineva în sală care poate să explice care este cea mai bună soluţie din punctul
de vedere al siguranţei rutiere...
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – municipiul Botoşani nu are niciun
semafor pus deoparte, nu ştiu ce insinuează cine insinuează, de făcut supoziţii şi presupuneri este
simplu, trebuie cumpărat unul nou, pus cum trebuie, eu nu am spus că nu se poate pune semafor,
serviciile de întreţinere vor creşte, nu vor scădea, iar un sens giratoriu este varianta cea mai
ieftină. Într-adevăr, se poate şi cu semafor, dar, repret, au fost destule accidente şi cu semafoare,
în care au intrat tot felul de iresponsabili pe roşu, fără să respecte culoarea.
În altă ordine de idei, v-am solicitat în şedinţa ordinară, şi nu v-am rugat, v-am solicitat,
în calitate de consilier local, să-l somaţi pe cel care are casa pe colţ şi ţine gardul de rafie alb şi
nu avem nicio vizibilitate când ne încadrăm de pe Nicolae Iorga pe Bulevard, să dea jos
respectiva rafie.
Dacă dumneavoastră nu aveţi nicio autoritate asupra unor cetăţeni care pun în pericol
viaţa noastră, spune-ţi-o răspincat, ca să nu vorbim emoţional, doar când vreţi dumneavoastră, şi
când eu încerc să vă trag un semnal de alarmă.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – cred că mai avem puţin şi sutem
campioni la dat cu părerea, şi fiindcă am ajuns campioni, eu v-aş spune doar atât, domnule
Cosmin Andrei: dacă eraţi pragmatic, aţi fi montat un sens giratoriu din plastic, aşa cum există, şi
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poate aţi fi salvat vieţi omeneşti într-o perioadă. Cred că lucrurile aceste trebuie făcute imediat,
decât să stăm şi să ne dăm cu părerea, ce este sau ce nu este.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – stimată doamnă, văd că v-aţi dat cu părerea,
şi aţi spus o prostie: nu poate fi montat un sens giratoriu din plastic, cum vreţi dumneavoastră.
Domnul preşedinte de şedinţă Stelian Pleşca – din câte cunosc, în zonă s-a făcut
proiect acest sens giratoriu, au fost cheltuiţi nişte bani, de aceea susţin că sensul giratoriu este
mai bun, deoarece de pe la orele 2000 semafoarele se închid. Dacă se plimbă cu viteză în zonă, nu
se schimbă nimic. La sensul giratoriu trebuie încetinit. Voi susţine proiectul iniţial.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – în final, ajungem la forma iniţială a
proiectului, aşa cum l-am propus, şi anume prin acestă rectificare, prin care, printr-o
suplimentare a venituruilor suplimentăm cu suma de 600 mii RON realizarea acestui sens
giratoriu de la strada Petru Rareş cu Bulevardul Mihai Eminescu.
Până la urmă, cum a reieşit şi din discuţii, cred că este soluţia cea mai viabilă, pentru că,
repet, nu cred că atunci când discutăm de siguranţa cetăţenilor, putem pune în calcul argumente
de natură financiară. Pe primul loc se află siguranţa, după care vin celelalte argumente. Ca atare,
cred că a rămâne pe varianta iniţială este soluţia cea mai favorabilă.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi în sală (20) – lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Florin
Ioan Ghiorghiţă.
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani” pentru achiziţionarea de energie
electrică prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot
proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier
Eugen Cristian Ţurcanu) şi 6 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri
Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca, Paul Onişa şi Stelian Pleşca)
– lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă.

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2015, nu prezintă discuţii,
şi, fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 7 voturi
împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri
Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen
Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Gheorghe Gabriel
Murariu, Paul Onişa şi Stelian Pleşca) – lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier
Florin Ioan Ghiorghiţă.
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Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării zilelor
municipiului Botoşani în perioada 23-26 aprilie 2015.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – am luat legătura, aşa cum mi-aţi sugerat, cu
firma organizatoare din Iaşi, am pus la punct toate detaliile, am comunicat şi în presă artiştii pe
care ni i-au propus dumnealor, am agreat varianta să facem în Centrul Istoric, în perioada 23-26
aprilie. Nu am semnat un acord de parteneriat pentru că au mai fost câteva lucruri de discutat, neam înţeles, ca doi oameni maturi, eu, respectiv domnul Hendreligiu, de la Iaşi, mi-a dat ieri un
telefon şi mi-a spus că nu mai vrea să participe. Sugerează perioada 10-15 mai pentru
organizarea zilelor oraşului. Aceasta este situaţia în care ne aflăm.
Drept dovadă, solicităm această sumă, dacă doriţi să organizăm zilele oraşului în
municipiul Botoşani, cum aţi sugerat dumneavoastră: în Centrul Istoric, în perioada 23-26
aprilie. Stimaţi colegi, avem nevoie de bani. La sponsorizări avem 0 lei.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – zilele municipiului Botoşani sunt de
multă vreme cele cuprinse în jurul sărbătorii Sfântului Gheorghe, deci nu văd ce treabă avem cu
luna mai, patronul municipiului Botoşani este Sfântul Gheorghe. Aş solicita, poate, să luaţi
legătura şi cu Biserica Ortodoxă Română, pentru că întotdeauna am sprijinit, le dăm subvenţii,
poate şi de acolo domniile lor vor participa la o astfel de sărbătoare a oraşului, care, până la
urmă, este hramul oraşului, praznicul oraşului.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – mă bucur că aţi agreat ideea de a se
desfăşura zilele oraşului în Centrul Vechi, dar aţi uitat un aspect: cred că este cazul ca şi
dumneavoastră să vă organizaţi în aşa manieră încât să obţineţi sponsorizările necesare. Există
această posibilitate, am demonstrat că se poate face acest lucru din sponsorizări.
Dacă dumneavoastră aţi fi un pic mai puţin organizat şi nu aţi lucra după metoda hei-rup,
în sensul în care venim în faţa Consiliului Local, solicităm bani şi îi cheltuim cu mult drag, cred
că, până la ora actuată aţi fi avut nu doar 0 lei, eventual, solicitaţi-i ajutor domnului Beţenchi, şi
poate vă dă acelaşi răspuns pe care mi l-a dat şi mie, în sensul în care, printre multitudinile de
sarcini de serviciu, vă va ajuta în a desfăşura acest eveniment.
Rugămintea mea este să apelaţi la sponsori şi realizaţi acest lucru, fiindcă e posibil.
Demnostraţi că puteţi.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – uitându-mă pe proiectul de hotărâre,
observ iar o risipă dusă la extrem a sumelor solicitate la bugetul local. Voi puncta doar două
lucruri: dincolo de faptul că apreciez că v-a venit mintea de pe urmă şi aţi mers în Centrul istoric
să încercăm să facem un eveniment acolo.
Pentru focuri de artificii, 21.000 lei. Acestă sumă poate să scadă cel puţin la jumătate
pentru un foc de artificii, sau chiar puteţi alege alte variante. Mai există o sumă ce mi se pare
agresivă, 9.000 lei publicitate. Din experienţa pe care o am împreună cu doamna Lupaşcu, când
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am organizat în septembrie anul trecut respectivul eveniment, nu a trebuit să plătim decât nişte
afişe la vremea respectivă, şi acelea din sponsorizări şi au plătit cei de la firma organizatoare.
Altceva, nu văd pentru ce mai trebuie 9.000 lei transmisie live şi alte chestiuni de acest gen.
Dincolo de acest aspect, propun, ca şi amendament, pentru că nu am auzit la doamna
Lupaşcu, să fie în Centrul Istoric, fără nicio alocare bugetară, 0 lei de la buget.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – stimată doamnă, mă văd nevoit să vă
răspund, nu ştiu cum aţi făcut rost de bani, aţi făcut trafic de influenţă, şantaj- Eu am trimis nişte
solicitări la care oamenii pot răspunde sau nu. Nu mă agrează pe mine de nu au contribuit cu
sponsorizări? Dacă aţi făcut dumneavoastră lucrurile altfel, într-un mod neortodox, nu mă
constrângeţi şi pe mine să fac la fel. Nu ştiu la ce vă referiţi cu domnul Beţenchi, daţi dovadă de
demagogie când spuneţi că dumneavoasră aţi organizat şi noi nu putem.
Faceţi o comisie, dacă sunteţi atât de pricepuţi, şi organizaţi dumneavoastră, nu am nicio
problemă cu aspectul asta, şi faceţi şi rost de bani din sponsorizări.
Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – voiam să fac aceeaşi remarcă cu focurile de
artificii, la care putem renunţa, dacă tot ne plângem că nu sunt bani, şi asta este o realitate. Putem
marca finalul sărbătorii creştine, zilele oraşului, într-un alt mod decât cu artificii şi petarde. În
ceea ce priveşte publicitatea, aici văd că suma alocată vine doar din sponsorizări, nu am nicio
obiecţie dacă din sponsorizări şi mă bucur că s-a propus tot 23-26 aprilie zilele oraşului, aici
trebuie marcat, şi nu în luna mai.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – fac apel la dumneavoastră să înţelegeţi că
suntem într-un moment în care trebuie să luăm o decizie. Dincolo de disputele politice care
marcheză organizarea fiecărui eveniment de acest tip, dispute interminabile, de fiecare dată ştiţi
că am avut ore întregi discutând pe marginea unui subiect de acest gen: dacă organizăm, din ce
bani, cine organizează şi aşa mai departe, unde, când, cum, întrebări care ar trebui să aibă
răspunsul deja dat înainte de a ajunge într-o şedinţă, aşa cum am comunicat până acum, şi public,
s-a discutat şi în numeroase şedinţe până astăzi.
Cred că domnul viceprimar a expus lucrurile aşa cum sunt, asta e realitatea, sunt de acord
cu acesta în ceea ce priveşte sponsorizările, şi am exprimat-o public, atunci când am avut ocazia.
Presiunea pe agenţii economici este enormă, haideţi să avem un alt tip de gândire vis-a-vis de
mediul economic, nu putem pune taxe asupra agenţilor economici, să-i împovărăm cu
sponsorizări, ei sunt cei care suţin bugetul local. Dacă vă veţi uita pe structura bugetului local,
veţi vedea că principalii contribuitori la bugetul muncipiului sunt agenţii economici, câte taxe,
câte piei vreţi să luaţi de pe aceşti agenţi economici? Lăsaţi-i în pace, să îşi ducă activităţile aşa
cum sunt, multe dintre ele dificile, vedeţi prin ce situaţii trec.
Nu cred că e corect, nu cred că e moral să venim de fiecare dată, să ne îndreptăm către
agenţii economici, să punem această presiune asupra lor. Sigur că îi anunţăm, ştiu public că se
organizează acest eveniment, nu mi se pare corect, dacă vreţi, este un fel de dublă taxare, odată
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ce plăteşti miliarde de lei ca agent economic la bugetul local, anual, să mai vină încă o dată
primăria, de patru ori pe an, să ceară contribuţii la organizarea evenimentelor.
Pentru asta dau bani şi taxe, pentru a asigura în acestă comunitate toate serviciile publice,
inclusiv organizarea unor evenimente de acest tip, de care se bucură întreaga comunitate locală.
Dacă veţi discuta şi veţi invita aici reprezentanţi ai unori mari agenţi economici, veţi vedea că vă
vor spune acelaşi lucru. Dacă aţi merge şi aţi discuta cu ei, şi bănuiesc că aţi fost atunci când aţi
organizat, şi aţi reuşit să strângeţi o sumă de bani, probabil aţi avut trecere la o parte din agenţii
economici, ceea ce e foarte bine, înseamnă că aţi avea trecere şi de această dată, şi chiar v-aş
ruga să faceţi acest efort, dacă vor fi de acord să sponsorizeze evenimentele organizate de
municipalitate, dar nu ne puneţi pe noi să mergem, din nou, să facem acest tip de demers, pentru
că nu reprezintă viziunea noastră despre administraţie.
Ageţii economici trebuie să fie lăsaţi să lucreze, cu taxe minime, să producă taxe pentru
bugetul local, să creeze locuri de muncă, nu sunt, dacă vreţi o metodă prin care bugetul local
încearcă, de fiecare dată, să mai tragă bani pentru diverse acţiuni.
Haideţi să găsim o soluţie, există aceşti bani în bugetul local, nu ştiu de ce la Botoşani
există această problemă. Dacă vă uitaţi: Sibiul, Clujul, oraşe mari, care au bugete de peste 10
miliarde de lei anual, din bani publici, din banii comunităţii, alocaţi pentru organizare de
evenimente. Sibiul, în fiecare an, a avut alocaţi peste 10 miliarde de lei din bani publici, de peste
10 ani, pentru a crea evenimente culturale care au ridicat brand-ul oraşului, Clujul la fel, Iaşiul la
fel, oraşe mai mici, oraşe similare Botoşaniului, cu o populaţie de aproximativ 100 mii locuitori
aubugete publice de 6-7 miliarde de lei anual pentru evenimente de acest tip, evenimente publice.
Dar, la Botoşani, se pare că atunci când executivul propune asemenea evenimente, până
la urmă, în beneficiul cetăţenilor care nu îşi permit un alt tip de activitate de acest gen există
această înverşunare, această adversitate, de multe ori fundamentată politic.
De asta spun haideţi să depăşim, măcar pentru zilele oraşului. Dacă nici în aceste
momente, când sărbătorim zilele oraşului, când toată comunitatea ar trebuie să fie împreună, să
gândim la unison, pentru 2-3 zile, să lăsăm deoparte fie conflictele de natură personală, aşa cum
credeţi unii dintre dumneavoastră că există, sau conflicte de natură politică. Haideţi să lăsăm
deoparte, alocăm o sumă, spun eu, modică pentru municipiul, ca şi un buget al muncipiului
Botoşani, în aşa fel încât să putem organiza un eveniment de o minimă decenţă pentru
botoşănenii care cred eu că merită acest lucru. Dacă dumneavoastră credeţi că nu merită, veţi
vota ca atare.
În ceea ce priveşte organizarea, propun ca, pe lângă domnul viceprimar, care organizează
acest eveniment din partea executivului, să fie 2-3 reprezentanţi din partea Consiliului Local, şi
aici propun pe doamna consilier Cătălina Lupaşcu şi domnul consilier Eugen Ţurcanu, ţinând
cont de experienţa pe care o au în organizarea unor asemenea festivaluri, să facă parte din acest
grup de iniţiativă, din acestă echipă care organizează. Sigur, dacă mai e cineva care vrea să
participe cu idei şi cu un efort organizatoric în desfăşurarea acestuie eveniment, este binevenit.
Încă o dată, am rugămintea, înainte de a vota, gândiţi-vă de trei ori la botoşăneni şi nu la
interesele de natură politică sau de alt tip.
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Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – în toată lumea se utilizează sponsorizări,
nu le-am inventat noi, aceste sponsorizări nu sunt taxe. Din câte cunosc, aceste sponsorizări se
trec în contabilitate, se deduc, deci nu supune nimeni la nicio presiune pe niciun agent economic.
În al doile rând, noi nu suntem executiv, domnule primar, când va veni executivul, vom
face, cât a fost executiv altcineva, a făcut. Mai este o vorbă în popor: „toată scroafa-i gospodină
la troaca plină”. Când sunt bani, oricine face orice, problema este să se găsească banii, deci nu
sunt taxe suplimnetare. Eu nu cred că cineva a dat sponsorizări din buzunar pentru focuri de
artificii şi altele, toată lumea le-a trecut prin contabilitate, dacă nu, poate cineva se sesizează.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – am înţeles că am făcut şi trafic de
influenţă, am făcut şi presiuni, şi şantaj, probabil domnul Cosmin Andrei vorbeşte despre nişte
lucruri de el ştiute. Eu aş vrea să vă spun, domnule primar, că noi nu am fi avut nimic împotrivă
în a vota asemenea lucruri dacă dumneavoastră aţi fi venit în faţa noastră cu un proiect de
hotărâre foarte bine gândit, în sensul în care, atunci când dumneavoastră comparaţi activităţile
cultural-artistice de la nivelul judeţului Botoşani cu cele de la Sibiu, poate ar trebui să vă uitaţi
un pic şi pe desfăşurătorul acestora.
La noi, de câţiva ani încoace, cu câteva zile înainte de o anumită sărbătoare, venim
repede în plenul Consiliului Local, cu un program făcut pe genunchi, care nu vorbeşte absolut
nimic despre ceea ce înseamnă sărbătoarea religioasă a unui oraş-municipiu-reşedinţă de judeţ, şi
solicităm bani. De ce 50.000 lei, de ce nu 30.000 lei, practic, asta aţi făcut în ultimii ani. Repede,
ca să facem ceva.
Nu este corect, şi, de aceea, nu pot vota un asemenea proiect de hotărâre. Şi nici nu mă
voi implica. Dacă era din timp, cu drag. Dar aşa, pe ultima sută de metri, şi acuzată că fac trafic
de influenţă, nu cred că domnul Cosmin Andrei îşi doreşte să fie în echipă cu mine, şi eventual,
să facem împreună trafic de influenţă, şantaj sau altele.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – voiam să vă aduc aminte că am mai avut un
proiect de hotărâre de Consiliu Local în care vă ceream, acum 2-3 săptămâni, buget pentru
organizarea zilelor oraşului, ce este drept, pe data de 1 mai. Puteaţi veni atunci cu un
amendament şi să spuneţi că nu este bună perioada, nu este bun locul, dar să aprobaţi suma.
Motivul acesta, că proiectul este propus în pripă, de această dată nu ţine, stimată doamnă.
La Drobeta Turnu-Severin, Consiliul Local organizează sărbătoare în 23-26 aprilie 2015,
bugetul este de 6 miliarde, municipiul ale 78 mii locuitori, iar formaţiile care sunt invitate sunt
Delia, Cargo, Holograf, Voltaj, bani publici. Este doar un exemplu, o municipalitate care este
mai mică decât cea a municipiului Botoşani, cu un număr mai mic de locuitori, aprobă 6 miliarde
pentru zilele oraşului. Drept dovadă, invită formaţii prestigioase, nu facem iar cu artişti pe care îi
plătim cu 100, 200 de euro, pentru că aşa dă bine, să propunem bani din sponsorizări.
De data acesta, chiar nu cred că se mai poate. Tot legat de locul în care îmi propuneţi să
organizez, am agreat varianta cu Centrul istoric, dar doresc să vă spun că a venit doamna
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Cornelia Ciobanu, de la conservarea tradiţiilor, invită meşterii populari, dar nu agreează decât
varianta Pietonalului Unirii, nu vor să meargă în Centrul istoric. I-am spus că nu sunt de acord, a
spus că nu vin meşterii populari, şi, până la urmă, i-am spus să facă lângă sediul instituţiei, acesta
a fost argumentul, că este aproape de sediul instituţiei.
La Iaşi, bugetul este de 300 mii de euro, dacă doreaţi să ştiţi. Noi cerem 50 mii lei pentru
scenă şi câţiva artişti. Dacă nu sunteţi de acord, nu mai facem zilele oraşului, dar haideţi să
spunem asta cetăţenilor, să nu ne mai ascundem după deget că proiectul e în pripă, că banii sunt
publici, că aţi fost dumneavoastră mai grozavi decât suntem noi, că am venit ieri, am venit acum
o lună şi v-am propus. Dacă eraţi de acord, făceaţi amendament, dădeaţi banii şi rezolvam
problema.
Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu – este păcat să pierdem tradiţia
acestor zile ale oraşului, îmi aduc aminte că am trecut şi prin perioade mai grele, de criză
economică efectivă, când municipalitatea nu a renunţat niciodată la aceste zile ale oraşului. De
asemenea, nu ştiu cu sponsorizările ce rezultate veţi avea, şi dacă veţi reuşi să atrageţi diferenţele
de sume.
De asta, vă propun chiar o sumă mai mare, să alocăm din start 80 mii lei, să putem face
zilele oraşului cum trebuie, să avem şi de sarmale pentru cei săraci, pentru că asta aşteaptă în
ziua de hram, e o tradiţie. Colegul consilier aminteşte de biserică, biserica are bucata ei, se ocupă
în plan religios, eu vorbesc de tradiţia oraşului, de ce am făcut noi de atâţia an în oraş, de zilele
oraşului, am sărbătorit zilele oraşului. Poate renunţăm la festivalul verii, dar să nu renunţăm la
zilele oraşului, sunt zile importante pentru oraşul şi comunitatea noastră.
Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca – aş propune o renunţare, cum a spus şi colegul
meu, la focul de artificii, ca să mai diminuăm din bugetul alocat, şi pentru perioada desfăşurării,
şi să o marcăm în zilele de sâmbătă şi duminică, iar joi, de Sfântul Gheorghe, omul să
sărbătorească prin rugăciune la biserică, creştineşte, şi o reducem la două zile, reducând
cheltuielile. Este o părere, nu am vrut să glumesc, nici să fac parodie sau ironie.
Domnul consilier Mihai Tincu – din câte cunosc, noi am discutat, odată cu bugetul
anului 2015, despre toate problemele prinse în acest buget. Bineînţeles, am discutat şi despre
capitolul cu evenimente şi cu zilele oraşului. Vă propun să vă aduceţi aminte de votul de atunci.
În fapt contabil, legal, în Consiliul Local, acest lucru a fost votat. Urmează ca el să fie suţinut,
detaliat, şi executivul să se încadreze. Eu vorbesc din punct de vedere practic, economic şi
contabil, nu de pe cai verzi pe pereţi. Urmează ca executivul să se încadreze în suma aceasta şi,
eventual, să vină şi cu sume mai mici decât scrie în bugetul municipiului Botoşani pentru anul
2015.
Suntem oameni maturi trimişi aici de către botoşăneni pentru a le rezolva treburile, nu a
le încurca viaţa, a le umple capul de politică. Am scăpat de un împărat şi ne ocupăm viaţa cu
prim-secretarii de la centru. Am văzut în ziar că, începând de mâine-poimâine avem alt prim-
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secretar, că nu suntem în stare noi să ne găsim oamenii noştri din oraş şi din judeţ, de asta avem
nevoie şi de bugete din acestea speciale.
Eu vă propun să ţineţi cont de toate aceste lucruri, cel puţin grupul parlamentar PSD se va
încadra în regulile fundamentale ale unui buget. Acest buget, pentru anul 2015, a fost votat de
către toată lumea la timpul respectiv. Urmează ca executivul să vină, într-o şedinţă de Consiliu
Local după aceste sărbători şi cu justificări. Bineînţeles, nu are voie să cheltuie bani pe altceva
decât pe muzică şi lumini.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – am văzut că primarul oraşului a citit şi de
Iohannis, ştie ce proiecte a făcut la Sibiu, ce bugete a cheltuit, cum s-au prognozat, am avut şi o
oră de economie politică, prelegeri. Când îşi convine, agenţii economici sunt spoliaţi, când nu îţi
convine, agenţii economici au de unde da, şi nu au nevoie de nicio facilitate fiscală.
Nu mai departe cu 2-3 luni, acelaşi primar nu plângea de mila agenţilor economici, nu
ştia cum să mai smulgă unghiile sau pielea de pe ei, când noi am produs acea hotărâre de consiliu
local ce a redus taxele şi impozitele locale adresate agenţilor economici, acum plânge pe umărul
lor.
Un viceprimar care este tot timpul arogant şi agresiv, ca să nu spun alt cuvânt, cu toate că
în dicţionar îl reprezintă complet. De fapt, este vorba că Turnu Severin, mai devreme sau mai
târziu, va ajunge persoanele care ajung tot timpul mai târziu cu un an sau doi, DNA-ul mă refer,
şi pe la Iaşi la fel, aşa că să nu le purtăm noi grija celor de la Severin, Iaşi sau altă parte.
În final, este vorba de faptul că nu vrem să aruncăm bani pe fereastră la nişte evenimente
care sunt fpcute pe genunchi, aici a punctat-o bine colega mea, doamna Lupaşcu, şi că lucrurile
puteau fi puse pe hârtie de prin februarie, nu cu o săptămână înainte să încercăm să dregem
busuiocul când nu mai este mult şi evenimentul se produce.
Eu nu voi susţine sub nicio formă să dăm bani publici pentru evenimente de acest gen, cu
sindrofii.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – doresc să vă reamintesc că nu am fi ajuns în
această situaţie dacă firma foarte serioasă pe care mi-aţi recomandat-o se ţinea de cuvânt şi venea
cu agenţii economici, contribuia cu scenă, cu artişti. Această firmă, care v-a amânat şi pe
dumneavoastră, când aţi organizat, cu două săptămâni, vă aduc aminte că aţi amânat
Septemberfest-ul cu două săptămâni, este la fel de serioasă şi de data acesta, şi ne-a refuzat,
acesta este principalul motiv pentru care venim în faţa dumneavoastră, iar proiectul a fost depus
cu mult timp înainte. Nu în februarie, cum doreşte stimabilul coleg, dar a fost depus din timp,
deci nu mai veniţi cu acestă scuză. Dacă nu sunteţi de acord, nu îl votaţi, şi gata.
Domnul primar Ovidiu Iulian Portariuc – eu nu aş fi aşa categoric ca domnul
viceprimar, v-aş ruga să vă mai gândiţi o dată. Nu am încercat să conving aici şi nu voi putea
niciodată să conving pe doamna Lupaşcu, pe domnul Ţurcanu, pe domnul Alexa. De asta sunt
sigur, nici de legea gravitaţiei nu aş putea să îi conving că există.
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Eu mă adresez aici consilierilor care cred că, dincolo de linia politică, au şi convingeri
administrative, că pentru asta au fost trimişi aici. Mă gândesc la domnul Gabi Murariu, la
domnul Apostoliu, la domnul Radu Lebădă, chiar şi doamna Bucşinescu, ceilalţi consilieri care,
cred eu, şi urmărind votul dumneavoastră, al lor, de-a lungul timpului, au avut o linie mult mai
echilibrată vis-a-vis de interesele cetăţenilor. Fac apel la dumneavoastră să lăsaţi, de această dată,
interesele politice deoparte, să votăm în interesul cetăţenilor Botoşaniului, pentru că nu merită,
aşa cum spunea şi domnul Tincu, ca după aceste sărbători pascale să nu se bucure de zilele
oraşului aşa cum e tradiţia la Botoşani formată de ani şi ani.
Dacă dumneavoastră vreţi să vă asumaţi acest lucru, al întretruperii unei tradiţii de ani de
zile la Botoşani, pe domnul Onişa nu l-am mai menţionat, mă bazez pe votul domniei sale,
pentru că aţi fost un adept al revigorării Centrului Vechi şi ştiu că mult timp aţi suşinut această
idee, poate acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care am dus acolo acest lucru, încercăm să
revigorăm Centrul Vechi, dar avem nevoie şi de ajutorul dumneavoastră.
Cred că votul de astăzi va fi în favoarea botoşănenilor şi vom putea duce mai departe
tradiţia acestor zile.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – mulţumesc, domnule primar, că m-aţi băgat în
oala celor care votează politic şi nu în interesul municipiului sau după cum gândesc, după propria
conştiinţă. Trebuie să vă amintesc că au fost foarte multe hotărâri de consiliu local care au trecut
datorită votului meu, de la o poziţie.
Aveam de gând să votez acest proiect. Din păcate, m-aţi făcut să mă răzgândesc,
dumneavoastră trebuie să vă mulţumesc.
Domnul consilier Mihai Cristinel Brumă – e părerea dumneavoastră, a tuturor, să avem
poziţii politice sau mai puţin politice. Eu aş vrea să abordaţi problema un pic din altă sferă. Din
câte am înţeles, şi asistând la discuţiile dumneavoastră, eu nu am constatat că ar fi cineva
împotriva organizării acestui eveniment. Din potrivă, am observat că sunt nişte observaţii legate
de buget.
Dacă îmi permiteţi, veniţi dumneavoastră cu nişte propuneri, cum să se cheltuiască aceşti
bani, dacă nu vreţi să se dea pe artificii suma respectivă, faceţi o propunere, un amendament care
să vă mulţumească, şi, zic eu, cum zicea şi colegul meu, şi cei care sunt pentru acest eveniment,
care, la urma urmei, chiar ne priveşte pe toţi, sunt zilele oraşului, şi, deşi nu mă dau în vânt după
astfel de petreceri care nu ating 90% din populaţie, pentru că la evenimentele acestea merg mult
mai puţini, dar aceşti cetăţeni sunt tot cei care sunt concitadinii noştri şi cred că trebuie să ţinem
cont şi de doleanţa lor.
Mai degrabă se poate renunţa la alte sărbători care nu privesc tradiţia oraşului, decât la
această sărbătoare. Rugămintea mea este să analizăm cu atenţie problema, să propunem cum vor
fi cheltuiţi aceşti bani şi să dăm drumul, pentru că timpul este scurt, şi este nevoie de mare
interes pentru a ne încadra ăn timp, dacă se doreşte, pentru că altfel vom aloca banii şi va ieşi un
fiasco. Vă doresc să votaţi cum credeţi dumneavoastră de cuviinţă.

12

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 16 aprilie 2015

Fiind supus la vot proiectul în forma iniţială, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 7
voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi Lidia Bucşinescu şi domnii
consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă şi
Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri (domnii consilieri Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel
Murariu, Paul Onişa şi Stelian Pleşca) – lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier
Florin Ioan Ghiorghiţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Stelian Pleşca solicită reluarea amendamentelor pentru
proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu – locaţia – Centru Istoric, perioada 23-26
aprilie, vor participa artişti locali şi naţionali, iar finanţarea se va face din sponsorizări.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – cred că este incorect să propuneţi
amendamente care au şi detalii care ţin de executiv, mai lipsesc formaţiile, programul, şi cine să
execute. Vă rugăm frumos, dacă tot propuneţi, să vă faceţi timp să veniţi să organizaţi
dumneavoastră cu 10.000 lei, nu după ce aprobaţi această sumă să îmi reproşaţi că nu s-a putut
face evenimentul.
Domnul consilier Paul Onişa – asista la această discuţie şi sunt părtaş în Consiliul Local
la o situaţie care, din experienţa mea de viaţă, şi chiar şi în mediul de afaceri, constat că, în
privinţa evenimentelor pe care le organizează Consiliul Local şi Primăria, lipsesc două elemente
fundamentale: rigoare şi planificare.
Cred că astfel de evenimente ar fi trebuit tratate cu seriorizate cu un an înainte, în
decembrie noi ar fi trebuit să avem o broşură cu toate evenimentele pe care le organizează
administraţia publică locală, oamenii să cunoască despre evenimente când au loc, să ştie şi
firmele care se ocupă de organizarea evenimentelor cu un an înainte, să îşi facă un grafic de
participare la evenimentul de la Botoşani, să fim incluşi în problematica lor şi în graficul lor de
acţiuni.
Dacă lucrurile ar fi fost făcute cu această planificare şi această rigoare, nu ar fi existat
aceste şedinţe, în care noi, pe ultimile zile, încercăm să găsim soluţii.
Toate aceste probleme le facem într-un mod pompieristic, au apărut „incendiul” acesta,
organizarea zilelor oraşului şi cu o săptămână înainte ăncepem să ne bălăcărim în tot felul de
variante, cu sponsori, fără sponsori. Aceste lucruri trebuiau să fie cunoscute din luna decembrie,
să fie puse pe broşură, să aveţi timp în decembrie să sunaţi la Cultură la Chişinău, la Cernăuţi, să
invitaţi ansamblul folclorului de acolo, solişti, orice vă doriţi dumneavoastră, oameni cu tradiţii
folclorice, meşteşugăreşti, antichităţi, ce vreţi să puneţi în Centru.
Oamenii să îşi facă o planificare, să fie vorbim cu hotelurile din Botoşani, în care cred că
nu este o problemă să cazeze un ansamblu de la Cernăuţi, avem numeroase spaţii hoteliere în
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Botoşani care au grad de acoperire de 5%, şi cred că ar fi mulţumiţi şi ei, poate, dacă îi cazează
gratis şi le dau un sandwich, un ceaun cu sarmale, cu timpul, vor fi clienţii lor, vor veni şi cu altă
ocazie la Botoşani, vor face schimburi de experienţă, oamenii încep să interacţioneze, şi aşa se
organizează un eveniment de asemenea anvergură, cum sunt zilele oraşului, nu este o zi oarecare.
Nu o putem trata cu o săptămână înainte, în tot detaliul ei, să vedem acum cine este de
acord numai cu sponsorizarea sau şi cu bani publici, eu cred în ambele variante, ar trebui să
facem un mix de finanţare, pentru că atunci avem rezultatele muncii noastre. Cred că sunt şi
agenţi economici cu cazare, pe care îi cunosc personal, şi puteam să mă implic, să vorbesc, să îi
rog să susţină, prezentând evenimentul într-o formă avantajoasă lor, şi nu neapărat să cerşesc
ceva sau să îi şantajez, aşa cum au fost făcute afirmaţii.
Nouă ne lipsesc rigoarea şi planificarea de când sunt consilier, de trei ani, atunci când e
vorba despre evenimentele oraşului, aşa am dus Septemberfest, mai aveam puţin şi îl făceam ca
la München, Octoberfest, în toamnă, tot depăşind calendarul evenimentului. Fac apel la
dumneavoastră şi cred că sunteţi în măsură şi aveţi toată capacitatea, lăsând deoparte disputele
politice, să facem ceva pentru municipiul Botoşani.
Cred că asta este cauza care a dus la acestă dispută şi la aceste apăsări pe buton cum că
nu suntem de acord cu evenimentul, trebuie să îl duceţi în iunie, pentru că nu avem planificare.
Domnul preşedinte de şedinţă Stelian Pleşca – probabil evenimentul era organizat, cu
firma de la Iaşi, dar, după cum se anunţă săptămâna viitoare, vor fi ploi, şi din acest motiv ne-am
cam încâlcit cu această problemă, în acestă situaţie am ajuns, asta este, de fapt, problema
adevărată, vremea se anunţă urâtă, şi firmele nu doresc să organizeze un eveniment pe o
asemenea vreme.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – îmi cer scuze dacă nu am reuşit să planific
din timp şi acest aspect, pentru că am înţeles că ţine foarte mult de planificare. Când am discutat
bugetul, nu a fost planificare, trebuia să discutăm în detaliu, să punem în valoare rigoarea de care
spune domnul Onişa, să vorbim cu toată lumea, plecând de la un buget cu 0 lei. Dacă nu avem
sponsori, la ce rigoare să apelăm? Dumneavoastră, domnule Onişa, spuneţi că vreţi să revigoraţi
Centrul istoric, votaţi împotrivă, iar la motivarea votului spuneţi că nu a fost rigoare, nu prea
ţine.
Domnul consilier Paul Onişa – este greu să ai o dispută în Consiliul Local. Domnule
Cosmin Andrei, mai mult decât oricine, mi-am dorit ca în Centrul istoric să existe o activitate
permanentă, în fiecare lună să avem evenimente de tot felul. În fiecare lună, trebuie să existe
eveniment, nu doar cu ocazia zilelor oraşului sau Septemberfest.
În fiecare lună, acolo trebuie să fie evenimente, pentru că, spre deosebire de foarte multe
reşedinţe de judeţ, Botoşaniul are un Centru istoric reabilitat pe 8 milioane de euro şi în care nu
faceţi absolut nimic, nici nu aprindeţi becurile atunci când trebuie.
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Pentru asta trebuie să vă planificaţi, aveţi toate instrumentele la îndemână ca
dumneavoastră să faceţi dovada unui management administrativ de performanţă, bazat pe
rezultat, şi nu după ureche. Dacă veţi lucra după ureche şi vreţi ca cu o săptămână înainte firma
de organizare evenimente să vă facă zilele oraşului, să-l anunţaţi înainte cu câteva zile că vreţi ca
la Botoşani să faceţi ceva, spre deosebire de dumneavoastră, are o planificare.
Este riguros în ceea ce face şi şi-a pregătit de anul trecut unde merge şi organizează
evenimente de o asemnea anvergură. Nu vă aşteaptă în ultimul moment să îi spuneţi să vină la
Botoşani şi să vă organizeze evenimentul. Este mult mai rigros decât vă imaginaţi: ştie să îşi
caute partenerii, îşi calculează costurile şi organizează un eveniment în care nu se face de râs,
pentru că îl interesează să aibă performanţă şi să satisfacă pe cel ce a făcut cererea, ca să îl
chemaţi şi la anul.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – s-au încins spiritele din nou, aşa cum
anticipam, a avut prioritate votul politic, şi sunt dezamăgit, din acest punct de vedere, mă
gândeam că, măcar la acestă sărbătoare a oraşului, vom reuşi să trecem peste acele mici orgolii
politice. Din păcate, nu se poate.
Ne învârtim în cerc, cu tot felul de argumente false, când, de fapt, întrebarea este simplă:
dorim să organizăm sau nu dorim? Am văzut astăzi, majoritatea consilierilor nu doreşte să
organizeze acest festival în Botoşani. Este absurd să votezi organizarea fără finanţare. Este
absurd, e doar un alt fel de a spune că nu sunteţi de acord cu organizarea acestui eveniment.
Dar, pentru că nu puteţi să vi-l asumaţi într-un mode deschis, direct, încercaţi să vă
ascundeţi sub această formă prin care tăiaţi doar finanţarea acestui eveniment, finanţare care
vreau să vă reamintesc că a fost votată de domniile voastre atunci când a fost votat bugetul pe
anul 2015, în lista anexă prezentată pentru acest an, defalcat, pe fiecare capitol, pe fiecare tip de
activitate.
Dacă vă amintiţi, au fost alocaţi 120 mii RON pentru organizarea evenimentelor în acest
an, fie că vorbim de zilele oraşului, Summerfest, 1 decembrie sau tipuri de activităţi. Din acestă
sumă, în acestă şedinţă, a fost alocată suma de 50 mii RON pentru a organiza zilele oraşului. Era
doar o chestiune de detaliu, care trebuia aprobată, după ce, anterior, dumneavoastră aţi aprobat
finanţarea acestor evenimente din cursul anului.
Dacă tot vorbeam de rigoare şi de consecvenţă în ceea ce votăm şi susţinem, la trei luni
după ce votăm într-un fel şi susţinem organizarea unor evenimente şi finanţarea lor din bugetul
local, venim după câteva luni, votăm împotrivă.
Am înţeles, aşa a fost directiva de partid, asta a fost direcţia, e greu să găseşti argumente,
se vede, din ceea ce s-a spus astăzi aici că este foarte greu de găsit un argument, de ce eşti
împotriva cetăţenilor din propriul oraş, de ce nu îi laşi să se bucure trei zile. Nu cred că am făcut
vreo referire la cineva, vorbesc doar de vot politic, şi de această decizie luată, nu mă refer la
persoane, dacă dumneavoastră vă simţiţi în acestă calitate, este strict decizia dumneavoastră de a
vă asuma acestă vină.
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Noi ne planificăm aceste evenimente şi le construim pe baza acestor bugete, aprobate de
dumneavoastră şi planificate în timp. Cum să mai existe predictibilitate atunci când Consiliul
Local îţi acordă un buget, şi peste două, trei luni vine şi anulează ceea ce a votat în urmă cu puţin
timp în urmă?
Cred că trebuie să găsim o soluţie de a ieşi din acestă situaţie, nu cred că avantajează pe
cineva, pierdem şi noi, pentru că nu putem organiza acest eveniment, şi dumneavoastră, pentru
că că opuneţi, şi cetăţenii. Haideţi să luăm o pauză de consultări şi să găsim o soluţie care să
ajute toate părţile.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – propun următorul amendament: la articolul 1,
punctul 3, va suna în felul următor: aliniatul 1 – 23-26 aprilie – Spectacole cu artişti locali şi
naţionali, suma alocată – 47.000 lei. Nu e neapărat să fie 26, poate se reduce pe două zile. Foc de
artificii, suma alocată – 21.000 lei. 21-26 aprilie – Servicii sceno-tehnice, lumini, prezentatori –
suma alocată 20.000 lei. Publicitate, inclusiv transmitere live, suma alocată – 9000 lei, din
sponsorizări.
Introducem un nou aliniat, prin care: Din bugetul local, se alocă suma de 25.000 lei,
restul urmând a fi acoperit din sponsorizări. Dacă este la aliniatul 1, modificăm doar suma, din
50.000 lei, punem 25.000 lei.
Domnul consilier Paul Onişa – mă bucur că domnul Alexa a punctat poziţiile din buget,
am înţeles că în acest caz vom putea aproba şi finanţarea din bugetul local. Asta voiam să
subliniez încă de la început, acesta este şi motivul pentru care nu am fost de acord în forma
iniţială, vreau un mix de finanţare, o finanţare şi din partea bugetului local, şi o finanţare de la
sponsori.
Sigur, aş fi vrut să văd pe masă o listă a celor care i-aţi identificat că ar putea să ne
sponsorizeze evenimentul, aş fi vrut ca acest demers să îl luaţi cu mult timp înainte încît să fiţi
foarte pregătiţi pentru zilele oraşului, trebuie să fim foarte riguroşi cu aceste lucruri, nu este o zi
oarecare. nu suntem capabili să organizăm prea multe evenimente în municipiul Botoşani din
lipsă de performaţă administrativă şi management administrativ.
Formula mixtă de finanţare mi se pare cea mai avantajoasă, ar mulţumi toţi factorii de
decizie din acest Consiliu Local.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat
cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri
Eugen Sorin Apostoliu şi Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de
parteneriat între Consiliul Local al municipiului Botoşani şi S.C. Total Waste Management
S.R.L., nu prezintă discuţii, şi fiind supus la vot, acesta este respins cu 14 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier Gheorghe Gabriel
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Murariu) şi 5 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel
Furtună, Radu Lebădă, Paul Onişa şi Stelian Pleşca).
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Racord agent termic primar consumatori Parc
regional de agrement turistic şi sportiv CORNIŞA Botoşani” nu prezintă discuţii, şi fiind supus
la vot, acesta este acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier
Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement, pentru anul 2015.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – am urmărit în ultimile luni şi am observat
cât lobby s-a făcut, ală nu s-a chemat şantaj, nu s-a chemat trafic de influenţă, nu s-a chemat
nimic ca să treacă respectivele hârburi şi ruginituri şi ruginituri în patrimoniul municipiului
Botoşani, dar, dacă aşa s-a votat, aşa s-a votat.
Referitor la trecerea acestei activităţi la respectiva unitate, eu vă spun că nu face faţă, nu
trebuie să încărcăm Regulamentul de organizare şi funcţionare a acelei direcţii cu aceste noi
servicii, doar un lucru elementar vreau să vă comunic: în urmă cu două săptămâni, şeful
Serviciului Contabilitate şi-a dat demisia, şi cine mai este în contabilitate, încă o persoană, şi
respectiva persoană şi-a dat demisia. Este o presiune foarte mare acolo, este un volum foarte
mare de muncă, iar atribuirea încă a unui serviciu în plus, practic face ca evidenţele contabile să
fie aruncate în aer.
Acest mod de a gestiona parcările şi blocările maşinilor ar fi ideal să fie date unei
societăţi comerciale din subordinea Consiliului Local ori unui S.R.L. înfiinţat în subordinea
Consiliului Local, dar nicidecum să amestecăm toate activităţile în una singură.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – nu ştiu care este motivul pentru care pleacă
toate doamnele contabile de la DSPSA, cred că este o atmosferă de lucru constructivă, totul este
foarte corect, din acest motiv toată lumea îşi dă demisia, iar legat de activitatea cu maşini, cu
ridicări, doresc să vă aduc aminte că aveţi nişte hârburi pe dealurile de la DSPSA de care trebuie
să răspundeţi chiar în instanţă, pentru că am primit o serie de sesizări, chiar de la cetăţenii care
vor maşinile înapoi.
Îl aveţi pe domnul Chişcă, care a semnat, împreună cu dumneavoastră, deci v-aţi ocupat
de acest aspect. Luăm doi oameni de la DSPSA, din organigrama dumneavoastră, ca să se
ocupe, pentru început, de întreţinerea parcometrelor, să putem încasa sumele, dacă este ceva de
schimbat, o rolă de hârtie. Nu aţi fost de acord să înfiinţăm un serviciu cu care să ridicăm maşini.
Încercăm cu aceste două persoane, ca să punem lucrurile în mişcare, aşa cum putem.
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Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – eu nu ştiu ce am semnat, dar au semnat şi
din partea municipiului Botoşani şi altă persoană, chiar mai multe, directorul Direcţie Edilitare,
fostul viceprimar de profil, uitaţi-vă şi puţin mai încolo când mă ameninţaţi pe mine, ameninţaţi-l
şi pe domnul Ghiorghiţă, nu numai pe mine.
Domnul consilier Paul Onişa – vreau să fac o propunere, de ce nu organizaţi, domnule
Cosmin Andrei, o licitaţie, pe un contract sustenabil, externalizaţi serviciul către alte firme, dar
nu pe un contract cum a fost până acum, era în pierdere Primăria, un cotract reciproc avantajos,
în urma unei licitaţii, şi terminăm discuţia aceasta. Vor face şi performanţă, nu vă vor suna la
Primărie tot felul de prieteni şi rude să le lăsaţi maşina în pace şi va fi un haos aici, inclusiv
politicieni.
La o firmă privată poate să sune oricine, am păţit-o şi eu, am plătit amenda, corect,
cinstit, aşa se va întâmpla şi în continuare, dar pe un contract reciproc avantajos, nu aşa cum a
fost cel din urmă, în care a fost numai scadal, discuţii şi păreri de rău, şi care s-a finalizat aşa
cum ştiţi, cu cumpărarea de către Primărie a utilajelor la un anumit preţ. Pentru a evita aceste
neplăceri, eu aşa vă propun, este o propunere, nu vreau să fiu nici pentru, nici contra, este
propunerea mea, dacă vreţi, o puteţi lua în considerare.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – nu putem vorbi despre licitaţie, şi apoi să
discutăm despre o societate a Consiliului Local. Poate câştiga oriceâine la acestă licitaţie, ne
putem trezi cu altă companie,care să nu se mai numească HSR, şi nu mai putem face ceea ce
spuneţi dumneavoastră, să controlăm, să luăm toţi banii, de aceea am propus către Direcţia de
Servicii Publice. A fost şi până acum reciproc avantajos, acesta este motivul pentru care am
transferat la DSPSA, pentru că nu putem transfera la Eltrans sau Urban Serv că este licitaţie
acolo. Şi dacă nu câştigă Eltrans sau Urban Serv, iar trebuie să facem comisie de monitorizare, să
stăm prin birouri pentru că a ridicat maşina şi a întârziat trei minute.
Avem un control mai bun atunci când vorbim despre o direcţie din subordinea Primăriei,
acesta este motivul pentru care am făcut această alegere.
Domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă – pentru ceea ce am făcut, mi-am asumat
întotdeauna răspunderea, bineînţeles că o fac şi acum, şi o voi face şi pe viitor, indiferent cu cine
am semnat sau pentru ce am semnat. Drept dovadă, am 12 ani de viceprimar în municipiul
Botoşani şi încă vreo trei de consilier local, în care nu prea am ajuns să dau cu subsemnatul,
decât pentru, eventual, niştec câini. În rest, nu am dat cu subsemnatul pentru absolut nimic
niciodată.
Cu siguranţă, sunt absolut ferm convins că atât timp cât am procedat legal, nu are cine
săâmi spună absolut nimic. Dacă cineva a procedat altfel, atunci, bineînţeles că voi participa, în
calitate de fost viceprimar, voi participa la procese sau la orice va fi nevoie.
Referitor la partea cu ridicările, eu vă spun, tot din proprie experienţă, că atât timp cât s-a
dorit rezilierea sau întreruperea acelui contract cu firma care câştigase acea licitaţie şi care a
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ajuns la finalul contractului, cea mai bună soluţie, din punctul meu de vedere, este cea adoptată
acum, cu transfer către DSPSA. Oaltă soluţie strict legală nu există, decât numai prin licitaţie
publică şi vă asigur că sunt câţiva clienţi care stau la pândă pentru a veni la o astfel de licitaţie, şi
nu numai din Botoşani, ci şi din alte localităţi.
Vreau să spun că fac destul de mult judeţele ţării, în Iaşi se ridică, se blochează, în alte
judeţe la fel, în Bucureşti, peste tot. În Botoşani am lăsat în ultimul timp, în ultimii ani, acest
flagel al parcărilor ilegale să se extindă, vedem cu toţii din nou accidente mortale foarte multe,
accidente pe treceri de pietoni. Suntem cu toţii participanţi la trafic şi vedem trotuarele ocupate,
vedem cu toţii că parchează până sub semafor sau până pe trecerea de pietoni inclusiv, am văzut
şi campania mediei locale exact pe acelaşi lucru şi nu cred că este normal să se întâmple aşa ceva
într-un oraş civilizat.
Nu este normal nici să se comită abuzurile care s-au comis într-o anumită perioadă, dar,
cu siguranţă, măsura adoptată acum este cea mai corectă, ca o măsură tranzitorie. Pe viitor, se
poate adopta orice altă formă, orice altă soluţie. Se poate, de ce nu, organiza şi o licitaţie, se pun
nişte condiţii destul de restrictive, stricte, şi să ajungă acest serviciu şi la o societate subordonată
Cosniliului Local. Dar, deocamdată, acest lucru nu se poate. Este o societate, cu un cod fiscal, cu
un CUI separat, şi atunci, cu siguranţă, vor participa la licitaţie cu şanse egale şi alte societăţi din
România.
Susţin această idee şi înfiinţarea acestui serviciu din cadrul DSPSA pentru a se crea acea
ordine necesară în municipiul Botoşani, şi totodată, îi rog pe colegii mei din executivul actual al
Primăriei şi Consiliul Local, că această practică a parcometrele în parcările din municipiul
Botoşani chiar să se extindă, pentru că sunt parcările la ora actuală supraaglomerate, maşini de
toate felurile scoase la vânzare, au devenit iarăşi talciocuri, bazare, tot felul de lucruri de acest
gen în parcările din municipiul Botoşani.
Cu siguranţă, trebuie instaurată puţină ordine şi aici.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – haideţi să nu mai vorbim de ridicări de
maşini. Dacă ştiţi, am avut şi noi o hotărâre în urmă cu aproximativ un an, în care am eliminat
acestă posibilitate, şi, mai nou, Avocatul poporului s-a pronunţat în acest sens. Se pare că nu este
de competenţa consiliilor locale să hotărască ridicarea maşinilor, doar blocarea.
Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa – din câte ştiu, legislaţia în vigoare permite
concesionarea unor servicii prin încredinţare directă unor societăţi din subordinea Consiliului
Local, deci cred că ar trebui să mai analizaţi,
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – ca să îl completez pe domnul Alexa, la fel
putem şi scoate, la Serviciul de achiziţii, de cumpărare directă, servicii până la 30.000 euro fără
TVA, deci am avea două portiţe legale de a încredinţa aceste servicii unei societăţi comerciale
din subordinea Consiliului Local. Încă o dată, fac apel la dumneavoastră şi vă spun că nu este
bine să amestecăm toate aceste lucruri la DSPSA şi că nu face faţă respectivul colectiv tehnic să

19

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 16 aprilie 2015

mai ducă şi această nouă sarcină, pentru că este o activitate în plus. Nu ar fi încă un teren de
joacă la cele peste 40 existente, sau un semnafor în plus la cele 12 sau 13 existente.
Este o sarcină nouă, nici măcar regulament de organizare şi funcţionare nu are modificat
în acest sens, nu am văzut nimic aici, este doar modificarea organigramei, care iar este făcută pe
genunchi şi textul cred că s-a scris acum două zile sau acum două ore. Nu am văzut niciun
regulament de funcţionare, cine gestionează banii aceia, în ce procedură, unde îi duci, cum îi iei,
cum opreşti nişte garanţii celor care manevrează sumele respective, pentru că banul este, cum se
spune, ochiul dracului, şi vor apărea situaţii când mai bagă mâna prin cutiile respective.
Nu susţin acest proiect şi rog să fie concesionat către o societate a Consiliului Local sau
să fie dat prin încredinţare directă.
Domnul consilier Mihai Tincu – propun să votăm acestă hotărâre în forma ei iniţială,
am încredere în forţa mentală şi fizică a domnului Ţurcanu. De altfel, îi lăsăm şi o perioadă de
30-60 de zile pentru reacomodare, dar, dacă va fi cazul, voi propune scoaterea întregii direcţii la
licitaţie, dacă ea nu va merge în forma actuală de organizare şi în toată legătura dintre
compartimentele Primăriei.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei – doresc să fac şi eu un apel la dumneavoastră,
am avut multe hotărâri în care domnul Eugen Ţurcanu şi-a spus punctul de vedere şi nu ştiu dacă
v-a influenţat sau nu,m dar doresc să vă aduc aminte că dumnealui nu a fost fost de acord nici
când am transferat serviciul de gestiune al câinilor fără stăpân, nici când am propus terenurile de
joacă, deşi direcţia se numeşte Direcţia de Servicii Publice, Sport şi Agrement, nici când am vrut
să transferăm administrarea parcurilor, mă refer la Parcul Curcubeului.
Cu alte cuvinte, îşi face viaţa mai uşoară, doreşte să nu aibă nicio activitate,
nemaivorbind de faptulc că nu este principial ca dumnealui să fie aici consilier şi să hotărască
pentru poziţia de director. Pentru acest lucru, am luat atitudine şi am trimis hârtie la ANI,
sesizând acest conflict de interese, pentru că nu este corect să votezi cu stânga şi să execuţi cu
dreapta.
Fac apel la dumneavoastră să sprijiniţi această iniţiativă pe care am propus-o.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – ţin să vă informez că domnul Cosmin
Andrei este un delaţionist prin formaţie, a turnat peste tot, mi-a făcut plângere peste tot unde a
putut să-mi facă plângeri, şi domnul secretar nu ştiu de ce a validat o hotărâre de Consiliu Local
în 2012, când domnul Cosmin Andrei a făcut parte din AGA la Urban Serv şi la Eltrans, a
semnat procesele verbale din respectivele AGA şi din Consiliul de administraţie de la nişte
unităţi şcolare. Dumnealui nu este incompatibil, el este imaculat, dacă este PSD-ist are un fel de
mantă energetică ce îl acoperă şi se exonerează de orice încălcare a legii.
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 10 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Eugen Sorin
Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 7 abţineri (doamna consilier
Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Lebădă, Ovidiu Daniel Luca,
Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa şi Stelian Pleşca).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Stelian Pleşca – declară lucrările şedinţei extraordinare închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Stelian Pleşca

SECRETAR,
Ioan Apostu
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