
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 

încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 18 septembrie 2015 

Prin dispoziţia nr. 1472 din 15.09.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local În şedinţă ordinară pentru data de 18 septembrie 2015, orele 11 00
, În sala de 

şedinţe a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1472 din 15.09.2015 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. 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de 

iluminat public Încheiat cu S.C. FLASH LIGHTING SERVICES şi Consiliul local al 

municipiului Botoşani. 

2.	 Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea unui bun 

concesionat către S.C. URBAN SERV S.A.. 

Şedinţa este legal constituită. 



Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 18 septembrie 2015 

La lucrările şedinţei participă 12 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier 

Cătălina Camel ia Lupaşcu, Elena Lazarec şi Aura Simion şi domnii consilieri Marius Buliga, 

Florin Ioan Ghiorghiţă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Pleşca şi 

Gheorghe Florentin Ursuleanu şi lipsind doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier 

Corneliu Daniel Furtună. 

Domnul preşedinte de şedinţă Mihai Cristinel Brumă supune la vot cererile de 

învoire, care sunt aprobate cu unanimitate de votri a consilierilor prezenţi (12). 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (12). 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

contractului de delegare a serviciului de iluminat public incheiat cu S.c. FLASH LIGHTING 

SERVICES şi Consiliul local al municipiului Botoşani. 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - propunerea mea este să facem la fel ca în cazul 

contractului cu Microbuzul, prelungim cu rnaximul permis de lege, dar până la încheierea unui 

nou contract prin licitaţie publică. 

Domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu - vreau să întreb de ce nu este avizul 

consilieru lui juridic, semnătura. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - are avizul meu pentru legalitate, nu ştiu de ce nu a 

semnat raportul de specialitate. 

Domnul preşedinte de şedinţă Mihai Cristinel Brumă - a fost o scăpare, probabil. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - aş vrea să dau pe scurt nişte lămuriri, care 

este, pe scurt, motivul pentru care solicităm această prelungire. În primul rând, nu am primit 

toate răspunsurile de la operatorul actual, Flash Lightining, care asigură mentenanţa reţelei, apoi 

avem discuţia cu E'ON, în ceea ce priveşte preluarea unei părţi din reţeaua de iluminat public. 

Mai avem, de asemenea, o serie de întrebări la care nu am primit răspuns, chiar astăzi am primit 
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Procesverbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 18 septembrie 2015 

o adresă de la Flash care trebuie luată În discuţie, dacă dorim sau nu dorim să achiziţionăm 

serviciul de telegestiune pe care ÎI are Flash Lighting În cinci puncte din municipiul Botoşani, 

unde s-au făcut investiţii. 

Pe lângă aceste aspecte, mai sunt o serie de discuţii cu colegii de la Direcţia Edilitare În 

ceea ce priveşte asigurarea unui caiet de sarcini foarte bine făcut, vorbim despre o perioadă 

foarte mare, În care trebuie să luăm În calcul şi evoluţia tehnologiei. Chiar dumneavoastră, În 

Consiliul Local, aţi adus În discuţie un subiect, de ce nu s-au Înlocuit stâlpii de la intrarea dinspre 

laşi. Acei stâlpi nu au fost prinşi În caietul de sarcini şi Flash a arjumentat că nu a avut În 

întreţinere acea variantă de stâlp. Exact cum s-a întâmplat acum 10 ani, se poate Întâmpla şi 

acum, s-ar putea să facem investiţii în municipiul Botoşani cu noi tehnologii, vor veni spre 

iluminat cu led, oraşe inteligente, telemanagement, şi toate aceste lucruri necesită o analiză 

laborioasă. 

Dorim prelungirea contractului, sunt de acord cu varianta propusă de domnul Cătălin 

Alexa, În care să trecem un termen mai larg, dar acest termen să fie oprit automat la semnarea 

unui nou contract. 

Domnul consilier Paul Onişa - dacă tot veni vorba de prelungirea contractului cu 

iluminatul public din municipiul Botoşani, aş dori să vă întreb dacă intenţionaţi să stipulaţi În 

contractul respectiv de prestări servicii şi mentenanţă şi tot ce este acolo trei elemente 

fundamentale: schimbarea tuturor becurilor cu becuri cu led, care este o investiţie minimă şi care 

ar trebui făcută imediat, şi, dacă aveţi prevăzut în contract, pentru economia de energie electrică 

pe care o plătim tot din bani publici, dacă v-aţi gândit să instalaţi în unele zone în care se 

pretează, panouri solare, încât să nu mai coste niciun leu, şi nu sunt foarte scumpe panourile 

solare pentru a ţine un bec aprins şi dacă în contractele respective ar fi intenţia să solicitaţi 

prestatorului de servicii să se ocupe şi de îngroparea cablurilor pe scuarul de pe Calea Naţională 

şi unde mai aveţi puzderie de cabluri Între stâlpii de iluminat. 

Acestea erau cele trei întrebări, eventual puteţi să îmi răspundeţi în scris la interpelare. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - avem în calcul implementarea tehnologiilor 

cu iluminat cu led, am avut o serie de discuţii la nivelul Primăriei municipiului Botoşani din 

partea unor ofertanţi. Cu siguranţă următoarele proiecte care vor fi făcute cu fonduri europene 
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Procesverbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 18 septembrie 2015 

vor ţine cont şi de eficienţa iluminatului public, dar nu putem discuta despre eficienţă atunci când 

discutăm despre panouri solare, pentru că nu este atât de matură tehnologia încât să asigure o 

putere pentru iluminatul stradal, la suprafaţa de care putem dispune. 

S-a implementat în Parcul Curcubeului, dar s-a pus un bec de 20 W. Noi avem pe stâlpi 

lămpi cu sodiu de 250 W, de 150 W, astăzi nu este matură tehnmologia să putem discuta de 

asigurarea întregii capacităţi pentru iluminatul public, folosind această variantă alternativă, a 

panourilor solare. 

Domnul consilier Paul Onişa - în parcul de lângă Primărie este un exces de lumină, aici 

ar putea fi doar desşurubat un bec şi înşurubat un alt bec cu led, sau eventual să puneţi şi un 

panou solar, aşa cum există în toate parcurile de agrement din diverse comune şi în interiorul 

cărora Uniunea Europeană a aprobat în proiectul de finanţare panouri solare. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - în parcul de lângă Primărie avem 

telemanagement, putem diminua puterea pe care o furnizează acele becuri şi poate aţi văzut, de 

altfel, din loc în loc, pe anumiţi stâlpi, sunt becuri care par că nu funcţionează, dar sunt închise 

dintr-un program de pe calculator, în funcţie de solicitările pe care le-am făcut la Flash. Este 

programul de telemanagement de la Flash, care a făcut ofertă, Primăria nu a plătit niciun leu 

pentru acest program, discutăm doar dacă îl achiziţionăm sau nu. 

Şi, ca să închid, foarte pe scurt, avem în calcul şi îngroparea cabluri lor, şi de asemenea, 

pe lângă îngroparea cablurilor de electricitate, în ceea ce priveşte iluminatul public, luăm în 

calcul şi varianta de canal de cablu, cum s-a tăcut pe Cuza Vodă, pentru asigurarea 

comunicaţiilor, indiferent că sunt comunicaţii pe care le foloseşte Primăria cu serviciile pe care 

le are sau pentru operatori privaţi. 

Domnul Secretar Ioan Apostu - referitor la amendamentul propus de domnul Alexa, eu 

v-aş propune să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată, pentru că, într-adevăr, legea 

permite prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii, dar, în acelaşi timp, o 

condiţionează de efectuarea de investiţii care nu pot fi amortizate pe perioada contractului, ori 

această condiţie nu este dată în cazul de faţă, şi, de aceea, v-aş propune să aprobaţi proiectul de 
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hotărâre în forma prezentată, termenul de un an fiind rezonabil pentru desfăşurarea procedurilor 

de achiziţie. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (J2). 

Domnul preşedinte de şedinţă Mihai Cristinel Brumă - datorită faptului că pentru 

punctul 2 al ordinii de zi ar fi fost nevoie de 15 voturi, acesta se amână. 

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

preşedinte de şedinţă - consilier Mihai Cristinel Brumă - declară lucrările şedinţei extraordinare 

închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, SECRETAR, 

Mihai Cristinel Brumă Ioan Apostu 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecat~olache 
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