ROMANIA
JT.JDETUL BOTO$ANT

MUNICIPIUL BOTO$ANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL

incheiat in cadrul gedinfei extraordinare a Consiliului Local al
Nlunicipiului l3otoqani din data dc l9 nrai 2016

Prin dispozilia nr. 1072 din 16.05.2016, Primarul Municipiului Botogani a convocat
Consiliul Local in gedin{a extraordinard pentru data de l9 mai 2016. orele 0900, in sala de gedinle
a Primdriei.

Dispozilia nr. 1072 din 16.05.2016 este anexati la dosarul qedin{ei.
Ordinea de zi a gedin{ei a fost adusd la cunogtinli publicd prin anun{
gi pe si/e-ul propriu.

Invitaliile la gedinla s-au licut atdt

in

1a

avizierul Primariei

scris, cdt qi prin contactarea telefonicd

a

consilierilor.
Este ascultat lmnul de Stat gi Imnul Uniunii Europene, dupd care se trece la derularea
lucrdrilor gedin{ei.
Ordinea de zi a sedintei este unndtoarea:

l. Proiect de hotdrAre pentru modificarea HotarArii Consiliului Local nr. 16812015
privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a municipiului Boto;ani prin concesiune nr. | 9092 / 01.08.2007.
2. Proiect de hotdrdre privind inilierea procedurilor pentru trecerea unui imobil din
domeniul public al statului gi din administrarea Ministerului Apardrii Nalionale in
domeniul public al rnunicipiului Boto;ani si in adminisrrarea Consiliului Local al
municipiului Boto;ani.
3. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botogani pentru
anul 2016.

4. Aprobarea proceselor verbale ale qedin{elor Consiliului Local al municipiului Boto;ani
din data de 07.01, 15.01. 25.0 l. 02.029i 3 1.03.2016.
Nota anexd cuprinde urmdtorul proiect de hotdrAre:

l.

Proiect de hotdrAre pentru aprobarea valorii totale
Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botogani"

a Proiectului "Consolidarea

si

Proces verbal gedinld extraordinard Consiliu Local Botogani
din data de 19 mai 2016

$edin{a este legal constiruitd.

La lucririle gedin{ei participa 21 de consilieri in funclie. fiind invoitl doamna consilier
Elena Lazarec. Lipseste de la lucrdrile Eedinlei doamna consilier Lidia Bucginescu.
Doamna pre;edinte de gedin{5 Citllina Camelia Lupagcu supune la vot cererea de
invoire consilierilor prezenli, care este aprobatd cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti
(19) - lipsesc din sala la momentul votului domnii consilieri Cosmin lonu! Andrei qi Corneliu
Vicen{iu Daniliuc.

Doamna preqedinte de gedinfl

Citilina Camelia Lupascu -

inainte de a aproba

oldinea de zi, avetn o solicilare din paflea dor-nnuiui Marius Cristescu, in calilate de reprezentant
legal al managerului Aioniloaie Floricel Vasile, care solicit5'acordarea cuvdntului in gedin{i.

Fiind supusd la vot solicitarea domnului Marius Cristescu, aceasta este aprobatd cu 14
voturi penttu, 4 impotrivd (doamna consilier Huncd Mihaela gi domnii consilieri Bosovici Cdlin
George, Ursuleanu Gheorghe Florentin gi Tincu Mihai) gi I ablinere (domnul consilier furcanu
Eugen Cristian).

Doamna preqedinte de qedin(i Citilina Camelia Lupa;cu
vorbi, nu a venit, este problema domniei sale.

-

domnul Cristescu poate

Fiind supusd la vot ordinea de zi si nota anexd, aceasta este aprobatd cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenli (19) - lipsesc din sal5 la momentul votului domnii consilieri
Cosmin Ionu! Andrei ;i Corneliu Vicen{iu Daniliuc.

Punctul I de pe ordinea de zi - Proiec-t de hotdrare pentru modificarea Hotararii
Consiliului Local nr. 168/2015 pritind prelungirea duratei Contrat:tului de delegare a gestitutii
seruiciului public de salubrizare a munic'ipiului Boto;ani prin conc'esiutte rtr. I 9092/01.08.2007.

'

Domnul consilier Eugen Cristian lurcanu - gtiu ca am votat, nu de mult, in 2015 la
final, prelungirea contractului pentru salubritate pentru UrbanServ, Ei constat cu surprindere cd in
mai 2016 ce am intreprins noi la momentul respectiv nu este legal, ba mai mult, respectiva
hotirdre de Consiliu Local este atacat5 de cdtre Consiliul Concurenlei.
Referitor gi la ordineadezi care ne-a fost prezentatd, pdnd ieri dupd amiazdnu reugisem
sd descarc proiectele, bbnuiesc cd face parle gi asta dintr-o tehnicd de campanie a primarului
Portariuc de a ne abate de la fondul problemei, care mie mi se pare clestul de sensibil, {inAnd cont
cd de pe 2.06.2016 rdmdnem fErS serviciu de salubritate in Botosani, din ceea ce scrie in raportul
de specialitate.
Asadar. as dori. daca este direcrorul aici in sala. domnul Drelciuc. sd ne prezinle o
situalie, oarecum sintetic, gi sd ne prezinte de ce in noiembrie sau octombrie, c6nd am votat
prelungirea aceea nu gtia ca este ilegala.
Domnul Simion Drelciuc, director UrbanServ - ANRSC-uI a solictat un punct de vedere
de la Consiliul Concurenlei, licen{a de operare urmdnd a fi emisd primirea punctului de vedere de
la Consiliul Concuren{ei. Cea mai facila solu{ie este reducerea contractului la 4 ani, conform
Ordonan{ei 34. S-a gdsit solulia pentru deblocarea situaliei petntru data de 2 iunie, s/au fEcut
demersurile aferente.

Proces verbal gedinld extraordinare Consiliu Local Botogani
din data de I 9 mai 201 6

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - da, ali imbrdcat foarte elegant, dar in
rapoftul de specialitate care, din fericire, nu esle semnat de dumneavoastrd. ci de c[tre cei din
Primdrie, qi bdnuiesc cd s-au gAndit de 3 ori inainte de a semna, undeva scrie aici in paragraful 3,
cd s-a purtat o ampld corespondenfd cu ANRSC, institulia arnintiti qi-a menlinut punctul de
vedere, formuldnd o sesizare cdtre Consiliul Concurentei. si nicidecum nu scrie aici cd a frcut
cerere de opinii, cd doar Consiliul Concurenlei e un fel de for consultativ din cAte stiu.

Doamna preqedinte de qedinfl Citilina Camelia Lupascu - cu siguranla multe dintre
aceste lucruri ar fi putut fi clarificate dacd asemenea proiecte de hotdrAre ar fi fost la ordinea de
z)la o sedinli ordinarl si nu erlraordinald si nraterialcle ar tl fost puse din timp.

Fiind supus la vot proiectul de hotarAre, acesta este aprobal cu 1 7 voturi pentru qi 2
ablineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtund gi Gheorghe Gabriel Murariu) - lipsesc din
sald la momentul votului domnii consilieri Cosmin Ionut Andrei Ei Corneliu Vicen{iu Daniliuc.
Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotiirdre privind inilierea procedwilor
pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din adntinistrarea Ministerului
Apdrdrii Nalionale in domenittl public al ntunic'ipiului Boto;ani ;i in administrarea Consiliului
Local al municipiului Boto;ani.
Domnul consilier Corneliu Daniel.Furtuni - existd o neconcordanli intre ceea ce
oferim noi gi ceea ce solicit Ministerul Apardrii. Ei solicit o cale de acces pe lungime de 820 m,
noi ddm 400 m. Care e realitatea? Ei vor ceva, noi le dam altceva ;i ei revin la anexa respectivd
tot cu aceeasi cerere, cale de acces de 820 m. Si noi tot le rdspundem ca le dam altceva. Pdna la
urmd care e realitatea? Noi ce vot[m?
Domnul Secretar Ioan Apostu - realitatea este ci ne-am in{eles cu Ministerul Apararii
gi dumnealor sunt de acord sd realizdm accesul cdtre cimitirul militar din Bulevardul Mihai
Eminescu.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - domnule secretar, din ceea ce semneazd
domnul General de Brigada Gheorghe Nistor, nu rezultd aga ceva. in ultima adresd, tot 820 m
sunt previzuli. 820 metri liniari gi l61ime de 6 metri. Am in fa!5 ultimul document atagat la
proiectul de hotdrdre. Nu rezultd de nicaieri cd au renun{at la treaba asta. Eu citesc de pe sile. Eu
am spus cd sile-ul merge riu, eu citesc de aici. Eu inleleg dacd scrie, dacd nu, ce sd inleleg? E
ultima, dupd asta, nu mai este nimic. inseamna cd pe site este de doud ori aceea;i cerere, am
inleles, dar pe site e altceva.
Doamna preqedinte de gedinfi

Cltilina Camelia Lupa;cu -

calea de acces asfaltata, facilitalile necesare, imprejmuire. Haide{i

Domnul consilier Eugen Cristian Turcanu

-

la articolul 3, alin. 2 avem
sI ludm de la arricolul 2.

domnule Secretar, pentru posteritate, cdci

acest Consiliu Local nu mai are timp, propun pentru lucrurile acestea atdt de complexe o planqS,
sd putem face o detaliere, eventual pe monitor, ori in spatele dumneavoastrS, eventual, prezentat
pe un panou. Sd inlelegem gi noi detaliile acestea tehnice. Acum vot6m pur gi simplu sd ne afldm

in treabd cd nu inleleg nimic din ce vreli de la mine, sincer vd spun. Iar la primul termen aici
propun 4 iunie, ca si inlelegem o treab6, dacd promitem, sd promitem bine.

Proces verbal qedinld extraordinard Consiliu Local Botogani
din data de 19 nrai 2016

Domnul Secretar Ioan Apostu - $ti1i cd am preluat de la arrnatd46hateren, pentru care,
s-au demarat procedurile pentru procesul investi{ional. Srudiile au arAtat cd utilitdtile nu pot fi
duse pe cele 46 ha teren. Pentru utilitati. afectarn si o suprafa!5 de 30 ha, care este adiacentd celor

46 ha. Am iniliat o procedurd prealabila cu Ministerul Apdrarii si le-am spus cd noi am fi
interesali sd preludm in proprietatea noastrd si cele 30 ha aliturate celor 46 ha. Ei au rdspuns cd
sunt de acord, in conditiile in care realizdm o imprejmuire pentru 400 metri care sd separe
Garcizoana Botosani de proprietatea municipiului, gi daca realizam o cale de acces din strada
Petru Rareq cdtre cimitirul militar cu o lungime de 820m si latime de 6m, asfaltatd.
Noi arn tncrs si anr vEzul amplasamenlul acelei cii de acces. cste foafte dificil de realizat.
in primul rAnd cd este o zonl denivelatd, vale, deal, vale, deal qi ar costa fbarte mult. Ce am ldcut
in conditiile astea? Am incercat sd determindm o alta posibilitate de a ajunge la cirnitirul militar.
Am fost in zon6, am gdsit mai multe propriet5li private, cu deschidere la Bulevard si la 100 m de
la Bulevard inspre unitatea militard este cimitirul militar.
Deci trebuie sa achizifiondm circa 400 mp teren. Am gisit gi niqte proprietari care sunt
dispugi sd ne v6ndd acest teren. in aceste condilii, le-am scris celor de la Minister Ei i-am intrebat
dach sunt de acord ca accesul citre cimitirul militar sd nu se mai fac5 din strada Petru RareE, pe
820 m, ci sd se facd din Bulevard, pe o lungime de 100 m, gi au spus ci da. De aceea, am venit cu
acest proiect de hotardre. Condiliile lor sunt: imprejmuire de 460 m care separd Garnizoana de
terenul municipiului, realizarea acestui acces, care de aserlenea, sa fie limitat prin imprejmuire,
o poartd unde se termind acest acces si incd o poartd in incinta unitatii militare. Acestea sunt
conditiile armatei.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu

achiziliondm terenul de la proprietari?

- ca sd md edific, in ce conditii

Domnul Secretar loan Apostu - deja in 5edin{a ordinard trecutd ali aprobat achizitia
acelui teren, avem o comisie constituitd din consilieri municipali, cdtre care ;tiu eu cd a plecat
hotbrdrea de aprobare a achiziliei, comisie care trebuie sd se intruneascd si sd negocieze cu
proprietarii costul de achizilie al terenului.
Doamna preqedinte de gedinfi

Citilina

propunerea pentru termen este de 6 ani.
Pentru articolul 3, construirea imprejmuirii
Calea de acces

*

-

Camelia Lupaqcu

-

pentru articolul

2,

propunerea este de 2 ani.

propunerea este de 3 ani.

Domnul Secretar loan Apostu - aceste termene, cu c6t sunt mai largi, sunt in avantajul
administrafiei. Asta nu inseamnd ca in interiorul lor nu putem urgenta. Dar ele sunt in avantajul
nostru, pentru cd Ministerul vine undeva gi spune: nu ai fEcut treaba in termenul din hotdrAre, ne
dai terenul inapoi.
Doamna preqedinte de gedinfi Citilina Camelia Lupaqcu - la articolul 3, realizarea
unei porli de acces Ei amenajarea parcirii din incinta cimitirului - propunerea este tot 3 ani.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - domnule secretar, cei de la Minister nu au
nici o condilionalitate vis-a-vis de noi, cu termenele acestea?

Proces verbal gedinld extraordinard Consiliu Local Botogani
din data de 19 mai 2016

Domnul Secretar Ioan Apostu
in care se vor face lucrarile.

-

nu, spune

cd.

administralia locald va propune tennenele

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre. acesta este aprobat cu unanimitate de voturilor
consilierilor prezenJi (2 1 ).

a

Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiec't de hotiirrire privintl rectific'urea bugetttlui lctcul
ul munic'ipiului Boto;uni pentru unul 2016.
Dotlrtrul cttrtsilicr Ovidiu Dlrnicl I-uca

a lrrclcutat urr irr.ncurlunrcnt la nroicctul

rlc

hotdrAre.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - in ceea ce privegte asigurarea subven{iei
pentru energia termicd, vreau sd vd asigur ci nu sunt problerne, in fiecare an a fost aceasta
situalie, dacd observali bugetele construite anterior, veli vedea ca s-a pornit cu o sumi iniliald la
inceputul anului, ulterior a fost rectificatd, iar pe final de an, fie s-au primit subven{ii bugetare de
la bugetul central, fie au fost acoperite prin rectificdri ulterioare.

in ceea ce priveste

suma pe care a{i propus-o dumneavoastrd spre a fi direclionat6 cdtre
alte capitole, este strict decizia dumneavoastri, aveli majoritate in Consiliu, puteli decide aqa
cum consideraii cd este necesar. Noi am propus un proiect de buget, dumneavoastrd decideli
unde dorili sd duce{i sumele respective.

Doamna pre;edinte de sedin{i Citilina Camelia Lupa;cu - nu pot sd nu accentuez
ceea ce spune domnul primar, probabil este intr-o plind campanile electorald, nici nu gtiu.
cetd{eanul Ovidiu Portariuc sau primarul Ovidiu Poftariuc, trebuie sd aibd o cocardd. Majoritatea
este la noi Ei noi decidem.

Domnul consilier Eugen Cristian lurcanu - trecem ugor peste subiectul principal al
acestei rectificdri prin care trebuie sd ii dbrn domnului manager Floricel Aionitoaie suma de 95
mii lei. Domnule primar, ar trebui sd va felicit din nou pentru o victorie purtate in fa{a unui
director de institulie, o sd indatorati acest municipiu cu multe miliarde prin abuzurile pe care lea[i l]cut in ace;ti 4 ani.
Vreau sd v5 intreb qi va rog sa imi rdspunde{i acum, nu in scris peste cativa ani, cum
vede{i dumneavoastrd lucrurile. Atunci cdnd l-a!i dat afard pe domnul Floricel, v-a1i gdndit la
faptul cd trebuie sd dam acum un miliard inapoi? Ave{i vreo remu$care ca ali gregit, a{i fEcut
aiurea toate lucrurile astea? Pentru cd ne angrena{i pe noi acum, scoateti castane din foc acum cu
mAna noastrd. gi daca nu vd votim acest proiect de hotirAre, iegili in fala ugii aici qi face{i un circ
mediatic gi va jelili gi vi victirniza\i cit nu sunteti suslinut de Consiliul Local, ci nu infelegem, cd
noi suntem cei rdi, ali luat placa lui Bdsescu din 2004 parc6 gi cam a$a faceli qi dumneavoastrd.

$i ag dori ca doamna director economic sd ne explice celelalte sume care sunt pe aici,
repet, astdzi diminea{d am intrat in posesia documentelor. Se propune suplimentarea cheltuielilor
de capital cu 2809 lei, la ce fac referire cd nu se mai in{elege.
Doamna pregedinte de qedinfi C5tIlina Camelia Lupaqcu - nu vd mai distrali ca
nimeni nu inlelege astdzi avAnd in vedere faptul cd aceste proiecte au fost puse pe site astdnoapte sau azi diminea{d. DacI tot suntem la rectificarea bugetului pe 2016, ag avea gi eu o
intrebare. Din ce bani s-au pliltit Zilele Oragului? Sunt curioasd, pur qi simplu sunt curioasd, nu

Proces verbal gedinl6 extraordinard Consiliu Local Botogani
din data de 19 mai 2016

l}cut sponsorizdrile. O listd a sponsorilor, dacd ace$ti bani au ajuns in
visteria Primariei Municipiului Boto$ani, de altfel de apreciat dacd am avut sponsori.
altceva, si, eventual, cine a

Domnul consilier Cosmin Ionu{ Andrei - in ceea ce priveEte rectificarea pentru domnul
director Floricel, am avut ieri la Curlea de Apel Suceava recursul prin care dumnealui contestd
legalitatea emiterii dispozi{iei primarului prin care a fost suspendat. Dumnealui a pierdut acest
recurs. ceea ce inseamnd ca dispozilia a fost emisd legal si corecl. Nu puteam sd ludm la
cunogtin{d de incdlcarea legii ;i sd o linem in birou sI nu ii ddrn drumul mai deparle, pentru cd
atunci intram la tdinuire sau in altd parte. Am licut toate demersurile necesal'e in conformitate cu
legea. f)omnul Floriccl a c()ntestal accsl lucru si a pierdut. Deci ceea ce am fiicut noi a l-ost
corect. El nu a cAgtigat nimic.
Procurorul i-a spus cd faptele pe care le-am transmis noi acolo nu sunt de naturd penal6,
pentru ci acel conflict de interese nu existd intre domnul Floricel Ei domnul Floricel aceeasi
persoand, ci existi o rela{ie comerciald intre T'eatrul de Pipugi Vasilache gi Asociatia Focus,
unde domnul Floricel era preqedinte, si un alt domn Floricel, contabil. Dar folosul patrimonial nu
a fost oblinut de cdtre domnul Floricel ci de cdtre Asocialia Focus, si, fiind un folos patrimonial
ob{inut de asocialie, nu este un conflict de interese pentru cI nu a luat dumnealui in calitate de
pregedinte bani din asociafie. Aspect asupra ciruia putem sd facem recurs in termen de inca 7
zile,la decizia procurorilor de la Parchetul de pe l6ngd Curlea de Apel Suceava.

Dar din punct de vedere al legalitdtii, vd repet, dispozilia a fost emisi cor€ct. Doar cI
acea dispozilie a trebuit pusd in aplicare irnediat, adicd repunerea pe func{ie, incetarea
suspenddrii, si de asemenea, acolo spunea cd trebuie sa ii pldtim Ei toate drepturile pe care le-a
avut domnia sa, acest lucru insemn6nd salariile si concediile aferente perioadei in care a fost
suspendat. Sper cd s-a inteles.

Doamna prqedinte de ;edinfi Cltilina Camelia Lupa;cu - ce si fie de injeles, cdci
nici noi nu mai gtim dacd este PSD sau societate civila. Aga gi domnul Floricel cu asocia{ia lui.

Domnul Secretar Ioan Apostu - la vremea respectivd au existat niqte demersuri. O
cercetare care a fbst dispusl in Consiliul Local, care s-a concretizat intr-o pl6ngere penald
impotriva domnului Aionilioaie, lbcutd de cdtre reprezentantii Consiliului Local, cum am dat de
la Consiliul Local. Vd punem documentele daca a1i uitat. in baza acelei sesizdri penale, prin
dispozilia primarului, s-a dispus suspendarea contractului de management.
Obiectul analizei in instanla de judecata l-a constituit dispozilia de suspendare emisd de
cdtre primar, iar obiectul cercet[rii penale l-a constituit plAngerea penali formulatd de cdtre
reprezentanfii Consiliului Local. Vreau sd vd spun cd dispozitia de suspendare a fost pastrata de
cdtre instanla de fond, de citre Tribunalul Botosani, a urmat recursul la Curtea de Apel, recursul
domnului Aioni{oaie a fost respins ca fiind nefondat. Ceea ce inseamnd cd dispozilia de
suspendare este legalS.

Pe de altd parte, procu.rorul spune cam a$a: nu sunt intrunite elementele rdspunderii
imi pun eu problema, pebaza a ceea ce a constatat procurorul, oare o alti formd de
rispundere poate fi atras5? O formd de rispundere adrninistrativd poate fi atrasS? Pentru ci
problema de fond nu qtiu dacd mai este domnul Floricel, problema de fond este - si trebuie sa fili
informali - ceea ce intdmpli la Teatrul de Pdpugi, pentru cb zilnic vin actorii cdtre noi ;i ne spun
cd nu pot lucra. Asta ar trebui sd fie problema dumneavoastrd. Eu vd spun cum stau lucrurile, eu
penale. Dar

vd spun o realitate.

Proces verbal ;;edinld extmordinare Consiliu Local Botopani
din data de l9 mai 2016

Domnul Secretar Ioan Apostu - eu vd propun, dacd acest amendament va fi aprobat, ca
in subsolul anexei prin care se repartizeazd aceastd sumi de 40 mii lei, sa fie licutd mentiunea cd
pe durata lucrdrilor de reabilitare a etajului, acesta se retrage din fblosinla Asocia{iei Clubul
Sporliv Libefiatea, cu acordul acesleia, noi avem deja un protocol de predare. Unndnd ca dupd
aceea sA ii fie repredat spaliul. Dacd sunteti de acord cu aceasta.

Domnul consilier Paul Oni;a - sunt intru totul de acord cu colegul Ovidiu Luca cu
privire la Clubul Libe(atea. acolo avern o istorie intreagl de peste 25-30 de ani de cAnd
aeLivcazl si cu t'czultatc rcllrilrcabilc 11c culturir si ciarrsuri ltopulalc. cu scnrnillcatii rlcoscbitc
pentru Municipiul Botogani, si nu numai, pentru RomAnia, a participat la multe festivaluri gi
concursuri in lard qi in strdin6tate, cu rezultate foarte bune gi meril5 acest efoft financiar de 40
mii lei.
Dar revin la subiectul cu subvenlia la Termica. Tot vorbim de subvenlii de ani de zile, dar
nu aborddm de nici un fel faptul cd mulji locatari din Municipiul Botogani nu sunt beneficiarii
conductei de la Termica, ce trece prin apaftamentul lor, qi sunt supuqi plaJii unor costuri, nu
foarte mari dar deranjante pentru locatari, pentru cd au centrale termice proprii. Dacd am putea o
dati pentru totdeauna sd aborddrn acest subiect gi si subven{iondm partea care li se cere, eu qtiu,
vi cramponati de anumite legi. Eu cred cd cu pulin efort din partea celor care sunt specialigti in
legi, jurigti, avocali se ajunge la o solufie. Conducta trece printr-un apartament cdtre un
beneficiar al celor de la ModernCalor ;i este supus la platd exact cel care nu beneficiazd de ea.
Adicd este o nebunie pe care o trdim de ani de zile gi oamenii acegtia pur Ei simplu nu mai inleleg
nimic. De ce sunt ei supugi la platd pentru cd Termica vrea si ducd agentul termic la un etaj
deasupra lui sau in lateral, unde are beneficiarul. Este un serviciu pe.care el il plategte dar nu
beneficiazl de el. Dacd tot vorbim de subventii.
Eu cred cE exista o cale pentru care pAnd la urmd trebuie sd corectim o alta ilegalitate. Iei
bani de la un om, ilegal, pentru cd trece o conductd de care el nu are nevoie si nu este a lui. $i el
e proprietar pe apanamentul acela. El nu are nevoie de aceastd conductd, de aceastd leavd prin
casd. El nu vrea sd fie proprietar pe ea. Eu cred cd efortul trebuie sa il indreptlm spre rezolvarea

qi nu spre nerezolvarea acestei probleme. Aga cred eu. Cd toate efortu.rile trebuie duse spre
rezolvarea acestei probleme qi sd nu ne g6ndim mereu cd existd acolo un cui al lui Pepelea, ca
leava respectivS de care trebuie sd linem cont de acum pAnd cAnd? Pdna c6nd se sparge ea? PAnd
la urmd omul f-ace o gauri acolo in casd gi creazd probleme, ca la el in casd poate face ce vrea. Sd
sudeze, sd gdureascd, sd facd ce vrea fiindcd e proprietar pe acea casd. Haideli sd depunem efort
sd rezolvdm aceastd problernd care e de ordin social si e batjocoritoare la adresa cetd{eanului
botogdnean. Nu ne uitdm ce fac altii in !ard, dacd ei nu au gisit solulii, haideli sa gasim noi. Eu
cred cd dacd indreptdm efofiurile gi sunt concentrate qi polarizdm pulin problema asta, gdsim o
solu{ie. Pentru cd prea multd lume lipa in oragul acesta pentru conducta respectivd.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - sunt de acord aici cu domnul consilier
OniEa, e o problemd care intr-adevdr afecteazd rnulli cetSleni ai Municipiului Boto;ani. Chiar la
intdlnirea de ieri am avut aceastd problemd cu cetdlenii, nu gtiu de astdzi, alivdzut cd PNL mi-a
interzis sd mI mai intAlnesc cu ceta{enii sI le preiau problemele, dar una din principalele
probleme a fost asta. Cum rezolvdm aceastd problemS? gi intr-adevbr, ar trebui sI fie prioritatea
urmSlorului Consiliu Local sd gdseascd o solulie. $titi cd aproape un an de zrle am cdutat solulii
legislative pAna la nivel de modificare a legii in Parlament. Am avut inclusiv o HotdrAre de
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Consiliu Local, propusa de noi pentru subven(ionarea acelor cheltuieli de cdtre Consiliul Local.
fost modificata atunci de consilieri introduc6ndu-se sd se subventioneze pi apa, si alte
elemente, astfel incAt sd nu fie legald, sa fie blocata de cltre prefect. Vd arnintesc acest lucru,
dacd cumva ali uitat.

A

Deci una dintre prioritali va fi ca urmdtorul Consiliu Local sd aibd in prirnele sedinte
aceastd modificare a hotar6rii astfel inc6t sd putem prelua ca municipalitate subventiile pentru
cetdtenii care pldtesc intr-adevdr acesle cheltuieli pe spa{iile comune.
Doamna pre;edinte de qedinti Citdlina Camelia Lupa;cu - domnule prinrar', arn o
t'ugiitttitttc lilartc tttArcl v-ant t'ugitt 1t'untris si nu laec!i politieir, ararril in vcrlcrc ci cstc o scdintii
extraordinard. Dumneavoastrd spuneli cd PNL v-a interzis sd lace(i intdlniri cu cetd{enii. Mintiti,
domnule primar. Legea electorald vd permite s[ face{i intdlniri electorale qi nu intdlniri
cetdfenegti. Eu vd rog frumos sa lua{i foarle clar rolul pe care il aveti.
Hotdr6rea de Consiliu Local privind pata pd(ilor comune a fost ini{iatd de noi, consilierii
locali PNL. Dumneavoastrd impreund cu domnul prefect Costicd Macale{i, in loc sd modifica1i
acea Hotirdre de Consiliu Local, astfel incdt sd rezolva{i problerna cetilenilor, ali respins-o ca
fiind nelegala. in acelagi timp, domnule primar, se pare cd ne afldm in 2012 cdnd domnul primar
promitea electoratului rezolvarea acestor-probleme. Din pdcate suntem tot acolo gi spunem cI
viitorul Consiliu Local o va rezolva. O vom rezolva, domnule primar, dar vd rog fiumos fi1i
corect mlcar in ultima qedinla. $i citili vd rog frumos Legea Electorald si vede{i ce avefi voie ;i
ce nu ave[i voie.

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - ce am avut de zis s-a spus adineaori, dar asist
la o situafie jenantd, vreau doar atat sA spun, sd argumentez impresia care mi-a fost lasatd de
acest dialog pur politic. E clar, domnule primar. dumneavoastr[ strAngeali semndturi din scard in
scard de bloc pentru aceastd modificare legislativd, a trecut amar de vreme, s-a dovedit, in sfdrgit
astdzi a iegit adevdrul la suprafa{d. A fost purd demagogie, campanile mascatd, dar nu md mird,
eu sunt obignuit cu aceste acfiuni ale dumneavoastr6.

Domnul consilier Cristian Laurenfiu Lazarovici - ca sd revenim la acele sume pe care
Tetmica le percepe cetilenilor cu central terrnice, din ceea ce gtiu, este un ordin ANRSC care le
permite sb facd acest luctu, cred eu cd nu std in puterea noastrd sd hotdrAm cu aceste subvenlii,
cred cd trebuie o modificare legislativd la nivel na{ional pentru acest lucru. Nici eu nu sunt de
acord cu aceste sume care se percep cetilenilor cu central termice, avAnd in vedere cd nu sunt
beneficiarii unui serviciu prestart de institufia respectiv5.
Doamna pregedinte de qedin{i Cltilina Camelia Lupa;cu - nu este o noutate pentru
noi, domnule consilier, cunogteam legislalia in vigoare, dar nu intAmpldtor, ca gi consilier local.
am retras sprijinul Consiliului de Administratie de la ModernCalor, avAnd in vedere cd acest
lucru ar trebui sd se faci transparent. La ora actual, cetdleanul nu qtie ce pldteEte gi cAt plitegte.
domnule consilier, ;i lucrul acesta se intAmpld de 4 ani de zile. Aici este problema, nu ca nu ne
dorim sd respectim legislalia in vigoare. Dorim sd o respectdm, dar cetSleanul trebuie sa qtie de
ce plSte;te 60 lei ;i de ce nu pldtegte 50,5 lei. Aici este marea problem5. $i eu sunt un
consumator Ei eu plStesc asemenea lucruri.

Domnul consilier Cosmin Ionu( Andrei - doamna pregedinte, dacd suntem in campanie
gi ave{i microfonul acela in fa1A, de acum trebuie sI ne tineli pledoarii, sd ne puneli la punct
acum, sd ne ar6tali cdt sunteli de deqtep{i? Avem o Hotir6re de Clonsiliu Local cu rectificarea
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bugetului. Haideli vd rog fiumos sd votam aceastd Hotdrdre de Consiliu Local gi sE ldsdrn
Campania electoral. Nu va bagd oamenii in seama qi veniti aici sa beneficiali de suportul presei
sI transmiteli tot felul de lucruri, sd ludm legisla{ia, sd discutdm tot felul de alte lucruri. E,ste o
dovada de bun sim!. Dacd sunteli presedintele ;edinfei, vI rog si vb compoftali ca atare.
Doamna presedinte de pedintl Cdtilina Camelia Lupa;cu - sigur cd da, de asta vd rog
colegilor in asa maniera cdt sd fie o zi cdt se poate de fructuoasd.

sd vd calma{i qi sa vd adresa{i

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre in formd ini{iala, acesta este aprobat cu l3 voturi
pentru, 4 in-rpotrivd (domnii consilicri Corneliu Daniel Furluna, Radu Lebdda. Ovidiu Daniel
Luea. Iiugcrt ('r'istian l'utcartu):i .1 abtincli (tloanrna consilicr C'irtiilirra Caruclia Lupascu;i
domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Vicen{iu Daniliuc si Glieorghe Gabriel
Murariu).
Procesele verbale de la

punctul4 al ordinii

de zi au fost aprobatepebazd de semnituri.

Punctul I de pe Nota Anexd - Proiac't de ltorarurc pentrn aprobarea talorii totale
Proiectului "Consolidarea;i Restaurarea Teatntlui Mihai Erninesut Boto;ani".

a

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - o intrebare. De ce valoarea totald a
proiectului nu este de28.826,42 lei? Pentru ci nicdieri nu apare in raporlul de specialitate aceastd
sumd. Ar fi putul fi orice.
Domnul Secretar Ioan Apostu

- apare in raport, nu ali citit atent.
Daniel Furtund - am intrebat de unde vine suma. nu dacd

Domnul consilier Corneliu
este prinsi. Nu se explica in raport de unde vine suma asta.

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - la punctual 4 odnd am deschis am gdsit procese
verbale, aprob[ri, nici nu am intrat pe material. AE dori ca domnul director Herghelegiu sd ne dea
niEte clarificdri, sunt convins cd sunt si alli colegi. Care e scopul, de unde e suma, ce are Iabaz6,
de unde fundamentarea, pentru ce dbm banii acegtia, temen, obiectiv clar, scop? Si mulJumesc
domnilor colegi care s-au opus propunerii mele de proiect la buget.
Domnul consilier Eugen Cristian lurcanu - acelagi lucru ca gi colegul Ovidiu Luca,
nu in{eleg scopul acestui proiect de hotdrdre. Sa ma ldrnureascd cineva, altfel nici nu particip la
vot la acest proiect de hotarAre. Refuz si si votez.
Domnul Cornel Herghelegiu, director la Direclia de Dezvoltare Locald - scopul principal
al proiectului de hotdrAre este prelungirea contractului de finan{are pAni in 3 I marlie 201 9, in aqa
fel incdt sI nu ajungem in ipostaza de a retuma sumele avansate pdna in acest moment. AvAnd in
vedere faptul cI lucrdrile de consolidare sunt necesare pentru alingerea obiectivului din
contractual de finanlare, in esenld inchiderea lucrdrilor de restaurare Ei reabilitare, solicitim cdtre
Autoritatea de Management includerea in bugetul total al proiectului a acestor lucr6ri de
consolidare in valoare de 7 milioane, astfel incdt proiectul va fi luat in considerare pentru
prelungirea perioadei de finanlare cu 33 luni.
Doamna Administrator public, Adriana Zdiceanu - pentru a beneficia de o prevedere, de
o decizie a Comisiei Europene care spune foafie clar pentru proiectele in valoare de peste 5
rnilioane euro, inchiderea acestor proiecte poate fi ldcutd pAnd in anul 2019, inlelegAnd prin
aceastd inchidere ca proiectul sd devina func{ional, deci proiectul sd fie pus in func{iune, qi aqa

Proces verbal gedinld extraordinard Consiliu Local Botogani
din data de 19 mai 2016

cum a explicat dornnul Herghelegiu, pentru a nu retulna sumele pe care noi pdnd acum le-am

primit din cheltuiala eligibild de la Ministerul Dezvoltarii, se impune sd majordm

valoarea

acestui proiect, acestui contract de finantare. Demersurile au fbst fbcute.

Domnul consilier Paul Oni;a

- pentru mine rdm6ne o enignd faptul cd in 2016, cu
at6lia speciali;ti si finne specializate in consoliddri, cum spune 9i aici -restaurari de monumente
istorice, cu o istorie at6t de lungd in lara RomAneascd, noi astdzi, in 2016, aborddm un
monument istoric cu o vechime de peste I l0 ani. si in proiectul inilial nu am prins, cu to{i
specialistii de pe planeta asta, structura de rezislent5, imbundtd{irea ei sau consolidarea acestui
tealrtt. acestui ntonulrtcnl istol'ic. asa cum ar fi fost nornral si o facem in monrenlul realizhrii
proiectului.
Este strigdtor la cer sd aborddm un proiect de 5 milioane de euro cu finan{are europeand
gi sd nu avem in interiorul lui capitolul de consolidare, la vremea aceasta, cu atdlia speciali;ti, gi
vorbim de toate minunile planetei, numai cd la Botoqani noi realizdm cea mai mare minune -

minunea prostiei pur gi simplu in materie de consolidare monumenle istorice. Nimeni nu ar fi
crezut in lumea asta cd noi incdrcdm o clddire de 1 10 ani pe cdrdmidd autoportanti frrd structurl
de rezistenld Ei putem sd incdrcdm incd cu sute de tone de cdrdmidd noui aceqti pereli fbrd sa
existe o consolidare pe structura de rezisten{d, pe structurd continud, pe cadre, stdlpi gi tot ce
trebuie acolo, tot ce stiu inginerii constructori sd faca Ei aici avem ldngd noi pe un specialist in
materii de consttuclii - domnul Daniliuc - Ei poate sd ne spuni lucrurile cele mai elementare ca
pe o simplS poveste, ca sE infelegem toti pentru totdeauna.

Am ajuns in 2016 dupa ce am pierdut termenul de execu{ie al acestui monument istoric
de valoare imensd pentru Municipiul Boto;ani. Si sa vorbim de consolidare dupd ce au trecut ani
in care trebuia sd realizdm acest proiect. Este o rusine. E,ste o rusine pentru Municipiul Botogani,
pentru cd am reusit sd ingropdm Teatrul Mihai Eminescu. Mie gdndul imi pleacd intr-o altd
direc{ie. Cred cd atunci cdnd s-a fEcut proiectul s-a aplicat o ;meclierie politicd'veche de 26 de
ani in Romdnia.
Sd facem finan{area pornind-o pe un proiect cu lacune ca sd putem suplimenta costurile in
favoarea unuia sau a altuia din acest joc al afacerilor pe tdrdm politic. imi cer scuze pentru tonul
cu care md adresez, dar ne afl6m in fala unei erori grosolane in materie de abordare a unui
monument istoric, cu bund intenlie. Nu este una care line de vai, am dat tencuiala jos si am vdzut
cd nu mai line cdrdmida construclia. Nu, este cu buni intenlie. Aceasti gogomdnie pe care o
trdim astdzi este ldcutd cu bunl intenlie. Sper din tot sufletul sd nu mai fiu pdrtag la astfel de

discutii niciodatd in viala mea.

Domnul consilier Corneliu Vicen{iu Daniliuc - intr-adevir ceea ce s-a spus aici de
cltre domnul Oni;a, ;i cred ca toli colegii consilieri sunt de acord, ne afldm in fa{a unui lucru
destul de nepldcut, as zice, cea mai important institulie de culturd qi poate cea mai veche din
municipiul nostru a ajuns infaza in care o vedem cu to{ii acum. Daci am sta sd cdutSm vinova{i
acum, am sta mai mult, dar nu cred

ci

este cazul, mai ales la sfArsit de mandat al acestui Consiliu

Local.
Pirerea mea este cd trebuie sd gisim imediat solulii pentru a relua lucrdrile qi in termenul
cel mai scurt s6p termindm aceasti lucrare. pentru c6, daca Botoganiul a fost cunoscut, a fost prin
Filarmonici gi prin Teatru in primul rAnd, restul mai pulin, chiar ;i in anii din epoca de aur, tot cu
instituliile de culturd am fost in Moldova printre cele mai renumite zone. Mai aveam gi industrie,
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intr-adevdr, mai aveam si ElectroContact, Iups, $uruburile, nu mai avem nimic. Dar nu mai avem
nici cultura, nu mai avem unde face culturd.

$i daca am ajuns la culturd, s-a vorbit si de o sala pentru Filarmonic5. A cam stat. a
stagnat. Nimeni nu a mai propus. Cd renovam Cinematograful Unirea, cd facem, ca sA le credm qi
lor niste conditii decenle pentru acegti oameni care ne duc faima. Suceava trdieste prin noi
cultura, vedeti gi prin teatru. si prin Filarmonica.
Eu ag vrea sd aud aici volbind domnul director Herghelegiu ;i doamna manager
Zdiceanu, eu sunt de acord cu surna as1a. nu stiu cAt e de exactd si c6t e de corectd, dar vreau sd
arlr celtitudinea aici, tlitt gula lor', ea spcciali;ti si ea lunc{ionari ai apar-atului printarului. cI accsti
bani ajung pentru intreaga consolidare, este prins Ei addpostul care este este comandament
jude{ean, este prins gi Teatrul de Vard pe care l-am abandonat, este acolo o crdsmd pe care nu
Eliu de ce nu o inchide nimeni, dacd am inchid teatrul, pe aia nu o putem inchide, stau 1o{i
belivanii acolo gi fac mi2erie in jurul reatrului.
Noi trebuie sd privim acum ca tot unitar. Dacd tot am cdlcat strdmb gi am dat in bal{i, sd
indreptdm acum treaba definitiv, cu Teatrul de Var6, cu tot. $titi cdnd a fost ultimul concert in
Teatrul de Vari aici? A cdntat Fardmitd Lambru qi totuqi era cural, inafara de faptul cd colegii
noEtri rromi mAncau seminte, a fost un spectacol plin. Toata lumea a umplut sala aceea, cu ani in
utmd, prin anii 1980. Asta este rugdmintea mea. Aq ruga Consiliul sd voteze suma asta, dar sd ne
spuneli cd banii ajung pentru consolidarea integral, nu mai ldsim bucS{ele, nu mai ldsdm anexe,
trotuare, intrdri, piala din fa!a, in spate, lateral, dreapta, st0nga. Vinovalii, dacd vor fi vinovati,
vor fi gdsili. Nu ii gasim noi aici in consiliu cd nu suntem organ de anchetd.
Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - l-as rug ape domnul Herghelegiu. domnul
manager de proiect sd imi spunl cu claritate daca in acest moment, astdzi, s-au pierdut sume de
bani cu intArzierea Teatrului. Dar vreau cu claritate. Da sau nu.
Domnul Cornel Herghelegiu, director la Direclia de Dezvoltare Locald

- astdzi nu.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - deci pAnd astdzi nu s-a pierdut un leu din
fonduri europene, totul este ok, Municipiul Botogani nu a pierdut absolute nimic in acest
moment.

Dornnul Cornel Herghelegiu, director
30.06.2016 nu trebuie returnal nici un ban.

la Direc{ia de

Dezvoltare Locala

-

pAnd la

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - nici mdcar pAnd in decembrie, pentru cA
nu s-au terminat niste lucrdri in decembrie, nici atunci nu s-au pierdut bani? P6na astdzi
inseamnd inclusiv acea perioada din decembrie.
Domnul Comel Herghelegiu, director 1a Direclia de Dezvoltare Locald - municipalitatea
nu trebuie sd returneze absolut nici un ban care i-a fost inaintat pentru proiectul cu Teatrul.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - in primul rdnd vreau sa ii dau dreptate
domnului Oniga in ceea ce a sustinut aici. Domnia sa a punctat clar, la obiect ceea ce s-a
intAmplat in acest caz. Intr-adevar. asa e. A fost o gogombnie fEcutd in 2010-2011, atunci cAnd a
fost lbcut acel proiect. $i a trebuit sd muncim ani de zile sd refacem acel proiect, pe o greqeal5
inilialS a unui proiectant. Culmea. aceeagi schemd folositd anterior. sau aceeasi gre;eala
intenlionati sau neinten{ionatd, cum spuneli dumneavoastrS, a apdrut qi la Casa Ventura, si la
Primdria BotoEani, gi acolo s-a pomit de la o sumd, la Primdria Botopani s-a ajuns la o sumd
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dubld, la Casa Ventura la fel, aga cum a{i spus, poate nu este rolul nostru aici sa unnArim aceste
lucruri.

Noi am incercat sd fim c6t mai corecli, sd respectdm legea, si sigur cd am incercat sd
indreptdm aceste greEeli, aceste gogomdnii, cum ati spus dumneavoastrd, licute in 2010-2011. Ei
la Corni;a gti{i ce am avut de indreptat. unde era proiectat un proiect, un parc de agreement cu o
unitate rnilitard in mijloc si a trebuit sd refacem proiectul de la zero, sd il reasezdrn. lapt ce ne-a
adus o int6rziere de 6 luni, dar vdd cd asta nu se mai spune. Cd arl prirnit un proiect pe hdrtie
gregit carea trebuit reficut. Tot din vina unor proiectanli.

ci cslc cscrttial in aecst pr.oicet, si, irrtr-arlcriir'. altal aeunr ltrirtrclc scnrualc cii
;i vorl avea Ei o clddire sigurd, cu o valoare de consolidare corect calculatd,
legal Ei transparent, astfel inc6t toati lumea sd fie linistitd cd ulterior nu vor fi diverse interpretiri
Cc ct'ccl cu

nu se pierd banii

ale acestor decizii.

Ne-am asigurat

cd am luat cele mai bune decizii,

transparente, impreund cu

dumneavoastrd, v-am pus mereu la indem6nd informalii, qi vd asigur cd in cazul Teatrului vom
avea o cladire sigurd, funclionala qi nu se vor pierde bani prin aceastd fazare pdnd in 2019, aga
cum de altfel, in urmd cu ceva ani anticipam, Comisia Europeani a decalat termenul, fiind vorba
de aproape 500 de proiecte la nivel nalional in valoare de peste 800 milioane euro in int6rziere,
din diverse cause, dar majoritatea cauzelor lin de proiectare. Nu numai in Botogani, ci Ei la nivel

nalional. S-a dat acest temen prin care ne permite prelungirea acestor proiecte qi finalizarea
obiectivelor. Eu cred ca pAnd la urmd, asta e impofiant, pentru noi si pentru boto;dneni, cd vom
avea aceste obiective frnalizate Idrd a pierde bani. Nici la Teatru, nici la Corniga.

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumi - inter-vin desi nu imi propusesem, dar am o
dilemd. As dori sa imi spune{i, pentru cd s-a avansat termenul de marlie 2019, sd inleleg de aici
cd acesta este termenul de execufie? Nu? Asta voiam sd intreb" pentru cd in condiliile in,care ar
exista aceste fonduri, e imperios necesar sd scoatem aceasti lucrare la capit intr-un termen mult
mai redus. Sd nu troneze cladiiea asta in halul in care este acum. cd e urAt. nu numai vizibil ci si
sufl eteste asa, ne demoralize azd, total.
Domnul consilier Paul Oniga - doar o precizare. Domnul consilier Daniliuc a abordat pe
finalul discursului dumnealui o problemd. Noi gtim cd tot intr-o gedin!5 de Consiliu Local am
concesionat Gradina de Vari in urmd cu cAliva ani de zile. Ar trebui sd anuldm aceastd
concesiune pe partea de GrIdinE de Vard, qi proiectul, dacb se poate, ca propunere in ultimul
ceas, la acest proiect sd fie adaugatd ;i Gradina de Vard Ei clddirile adiacente, gi parcarea de
lAngi teatru gi tot ce trebuie in aga fel incAt in final sd avem un proiect cu care sd ne mAndrim,
a$a cum vedem Teatrul de la lagi, care este o mdndrie nalionalS gi o splendoare in rapofl cu alte
cladiri din Europa gi din lume, si Teatrul Mihai Eminescu sd iqi recapete valoarea de altd datd qi
chiar sI il putem incadra in clidirile monument istoric de mare valoare in RomAnia ;i in plan
intema{iornl. Cred ci se impune o abordare extinsd a acestui proiect, cu Grddina de Var5,
anulAnd conlractual de concesiune pe GrSdina de Vard qi abordAnd toatd structura gi 1ot ce
inseamnd clddiri adiacente ale Teatrului. PAna la parcare, la iluminatul in jurul teatrului,
monutnente istorice, lucrdri de artd in jurul lui, care pot fi incluse in proiect, incAt s5 avem acolo
in acesl amplasament o lucrare frnalizatl, qi abordati in integralitatea ei.
Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - incd o sugestie extrem de valoroasa. E o
sugestie extrem de binevenita gi mi-ag dori ca domnul consilier sa fie gi in unndtorul Consiliu
Local, sd lie prezent aici, sd urmdreascd ca acest proiect propus de domnia sa sd fie dus la capdt.
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Doamna preqedinte de gedin{i Citilina Camelia Lupagcu - intervin qi eu, domnule
Oniqa, pentru dumneavoastrd chiar mi-as dori sd vorbesc. Avdnd in vedere cd ati folosit un
tetmen nu foafte elegant, si in acelagi timp ar trebui sd vd dea de gAndit faptul cd nu vorbim de
gogorninii ci eu cred cd vorbim de o perioada de pionierat in care administratia anterioard a
realizat proiecte fbarte mari, si aici md refer la proiectul de termoficare care a fost dus la capdt.
md refer la Centrul Vechi, care iar5gi a fost realizat. Sunt proiecte mari pentru Botosani. Prim5ria
Municipiului Botosani nu este o gogomdnie. Centrul Veclii al Municipiului Botosani nu este o
gouominic. Ternrolicarea nu este o uogonrdnie. Sunt proiecte lbartc rlari care s-au realizat
pentru Boto;ani.

in al doilea

rAnd, as vrea si va spun cd pentru aceastd perioadd in care noi am fost
consilieri, au fost doar doud proiecte mari: Comiga gi Teatrul. Unul l-am pierdut. Aqa ci o s6 vd
rog fiumos sd folosili cuvinte fiumoase.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - vreau sd ii spun doamnei pregedinte c[ intradevdr, perioada de pionierat din 2009-2010 ne-a costat sute de miliarde, incepdnd de la
corecliile financiare pe care le-am pldtit in acest mandat, p0nd la aceste proiecte mari greEite care
au trebuit fi relicute. Sigur. trebuie sd invdfdm din gregelile celor care p6nd in 2012 au realizat
aceste proiecte, majoritatea in mod greqit. Realitatea vorbegte, stiti foarte bine cd am discutat'
despre aceste lucruri aici in Consiliul Local de atdtea ori. Trebuie sd recunoagtem si trebuie sd
refacem, invilam din aceastd experienld a dumnealor, a noastrd in acest mandat Ei sperdm ca pe
viitor sd nu se mai repete asemenea gre;eli.
Doamna preqedinte de qedinfi Cltilina Camelia Lupascu - fiindcd tot suntem la
capitolul politica, intrebali-l Ei pe domnul Dragnea cam ce a platit. $i poate va di ceva din
expertiza dumnealui.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre, acesta este aprobat cu 20 voturi pentru qi
impotrivi (domnul consilier Eugen Cristian lurcanu).

I

EpuizAndu-se materialele din ordinea de zi gi timpul alocat gedin{ei de astdzi, doamna
pregedinte de gedin{a - consilier Cdtalina Camelia Lupagcu - declard lucrdrile gedinlei
extraordinare inchi se.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier,

SECRETAR,

Citilina Camelia Lupaqcu
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