ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

incheiat in cadrul qedinfei ordinare
a Consiliului Local al
Municipiului Botoqani din trata de 24 martie
2016

ffi:l[l

Prin dispozilia nr' 803 din 15.03.2016,
Primarul Municipiului Botogani a convocar
tocal in gedin{d ordinard pentru data de
24 martie 20t6,orele t400, in sata de qedinle a
Dispozilia'r. 803 crin 15.03.20r6

este anexatd ra dosarLrr gedin{ei.

ordinea de zi a gedintei a fost.adusd_la.
cunogtin{i publica prin anun{ in cotidianul
,,Monitorul de Botoqani", precum gi ra avizie*rr primariei
gi pe site-urpropriu.

.onriri.l.?rf,taliile

la

geclin{d s-au fdcut atdt

in

scris, cdt

gi prin

contactarea telefonica a

Este ascultat Irnnul de Stat gi Imnul Uniunii
Europene, dupd care se trece la derularea
lucrarilor gedinlei.

l'

Ordinea de zi a gedinlei este urmdtoarea:
Aprobarea proc.eselor-verbale ale gedin{elor

consiliului Local
LVw.r .'
al rrrurrrLrPrLr
municipi,lui Botosani
din data de 25.11.26.1 I qi 09.12.201s.
2' Proiect de hotdrare pentru validarea mandatului de consirier
local al dom'LrlLri cristian
Lazarovici.
3' Proiect de hotirdre pentru modificarea componenlei unor comisii
organizate de consiliul
Local' precum 9i pentru inlocui|ea reprezentanfilor
consiliului Local in unele colective
de conducere.
4' Proiect de hotdrare pentru modificarea Hotdrarii consiliului
Local al municipiului
Botogani nr' 6l dirt 29 martie 2012 privincl
aprobarea asocierii, a actului constitutiv.
precum ei
" tl{i.rJ: ASOCTATIEI DE onzvolr.qnp TNTERC9MLINI.TAI{A
,,zoNA METROPOLITANA eotogaNt,,.

5' Proiect de hotdrare privind acordarea avizului pentru infiin{area
consor{iLrlui centrelor de
Studii Europene ,,$tefan cel Mare Sf6nt,,.
Ei
-6' Proiect
de hotirdre privind aprobarea asocierii intre
MLrnicipiul Botogani cLr sediLrl i'
PiaJa Revolu{iei nr' I
9i Societatea de $tiinle Matematice. filiala Botogani, persoand
juridicd cu sediul in Ilotoqani,
str. vdrnav nr.32,jucletLrl Botogani, in vederea
organizdrii
a concursurui Interiude{ean de Matemaiica
pompeiu,, Edilia a XVI
.,oi,r.,itri.
a
;?i:rr"

7

'

Proiect de hotdrdre privind aprobarea reactualizdr'ii
"pranulu
riscLrri lor pe teritori Lr I rn un icip i u I
u i Botogan i,,.

i de analiza gi acoperire a

Proces verbal gedinla ordinari Consiliu Local BotoEani
did data de 24 marrie 2016

8.
9.

Proiect de hotdr6re privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spalii de locuit
repartizate in regim de urgenfd.

Proiect de hotirAre pentru modificarea tarifelor practicate pentru activitalile

de

administrare a pie{elor qi tArgului (obor).
10. Proiect de hotdr6re privind mdsuri de administrare a unor bunurirealizate prin proiecte de
reabilitare gi modernizare din municipiul Botogani - Pia{a Viilor.
11. Proiect de hotdr6re privind mdsuri de administrare a unor bunuri realizare prin proiecte de
reabilitare gi modemizare din rnunicipiul Botoqani - cimitire.
12. Proiect de hotarAre privind aprobarea inchirierii unor spalii administrate de Liceul de Afid
"$tefan I-uchian" Boto;ani.
13. Proiect de hotdrAre privind prelungirea contraclelor de inchiriere a unor spalii din incinta
punctelor termice.
14. Proiect de hotdrdre privind prelungirea unor contracte de concesiune.
15. Proiect de hotdrdre pentru modificarea de comun acord a contractului de concesitne 4662
din l9 ianuarie 2015.
16. Proiect de hotirdre privind prelungirea duratei de folosin{a gratuitd cdtre Clubul Cultural
Artistic "Libertatea" a spaliului din str. Dimitrie Bolintineanu nr. l.
17. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere, avdnd ca
obiect terenul in suprafa!5 de 4958 m.p. situat in municipiul Botogani, str. Corniga, nr. 5,
proprietar S.C. Electromining S.A., chiriag Colegiul Tehnic ,.Gheorghe Asachi".
18. Proiect de hotdrdre pentru prelungirea duratei de folosinld gratuiti citre Asocia{ia
Revolulionard,22-25 Decernbrie 1989 Botoqani a spa{iului situat in str. 1 Decembrie nr.
28.

lg.Proiect de hotirdre privind modificarea profilului de activitate a doud spa{ii de
comercializare din platoul acoperit Piala Viilor
20. Proiect de hotdrAre pentru completarea inventarului bunurilor apar{indnd domeniului
privat al municipiului.
2l. Proiect de hotdr6re pentru aprobarea organigramei gi starului de funclii ale Aparatului de
specialitate al Primarului gi Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenla
Persoanelor Municipiului Botogani pe anul 2016.
22. ProiecL de hotdrdre pentru modificarea statului de func[ii al Direcliei Servicii Publice,
Sport gi Agrement.
23. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare al
Direc{iei Servicii Publice. Sport gi Agrement.
24. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea statului de funclii gi organigramei Politiei locale a
municipiului Botogani.
25. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de
investitii: ,.Reabilitarea gi modemizarea instalaliilor din punctul termic gi a relelelor
termice secundare din ansamblul de locuinJe Miorila".
26. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi desligurare a
evaluirii managementului instituliilor publice de culturd din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Botogani.
27 . Proiect de hotdrAre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului/
solulionare a contestaliilor la Filannonica de Stat Botogani.
28. Proiect de hotdrAre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului/
solu{ionare a contesta{iilor la Teatrul ..Mihai Eminescu" Botogani.

Proces verbal gedinld ordinari Consiliu Local Botogani
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29. Proiect de hotdr6re privind rnodificarea anexei la HCL nr.30712015 privind aprobarea
numdrului de burse acordate in invd!5rn6ntul preuniversitar de stat din municipiul
Botogani pentru anul qcolar 2015 2016 pentru Colegiul National AT Laurian.
30. Proiect de hotdrAre privind aprobarea documentaliei "P.U.D. - str. Pacea fn" in vederea
realizdrii obiectivului " construire locuin{5 S+P+E, foigor gi imprejrnuire teren.
31. Proiect de hotdr6re privind aprobarea documenta{iei "P.U.D. str. Bucovina nr. 57 E" in
vederea realizarii obiectivului "construire locuinld P+E gi anexd gospodareascd P gi
aprobarea concesiondrii terenului in suprafala de 73,00 mp prin incredin{are directa in
vederea realizdrii accesului pietonal gi carosabil la parceld''.
32. Proiect de hotdrAre privind aproharea <locumenta{iei "P.tl.D. - extravilan. parcela nr.
l2ll20- C.F.62241" in vederea realizdrii obiectivului "construire anexd a exploatajiilor
agricole gi imprejmuire teren".
33. Proiect de hotdrAre privind aprobarea documentaliei "P.U.D. - Aleea Cheorghe Hasnag
nr. 9" in vederea realizErii obiectivului "construire locuin{6 P+1E qi imprejmuire teren".
34. Proiect de hotdr6re pentru aprobarea documentaliei "P.U.D. - Aleea Gheorghe HasnaE
nr. 9 BIS" in vederea realizdrii obiectir.ului "construire locuin(d p+M Ei imprejmuire
teren.

privind aprobarea documenta{iei "P.U.D. - str. Aleea Pajistei extravilan CF 55607" in vederea realizdrii obiectivului "construire anexa a exploatatiilor
agricole gi imprejmuire teren".
36. Proiect de hotdr6re privind aprobarea documenta{iei "P.U.D. - str. M5rului nr. 10" in
vederea realizdrii obiectivului "construire locuin!5 S+P+M gi imprejmuire teren".
37. Proiect de hotlrdre privind aprobarea documenta{iei "P.U.D. - str. A.S. Puskin nr. 26" in
vederea r ealizdrii obiectivului "construire locuin{d S+P+M".
38. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documenta{iei :'P.UD. .- str. Aleea Zorllor nr. 4 (fost
nr.6), sc A, p, ap. l" gi aprobarea concesionarii prin incredin{are directd a terenului in
suprafald de 10.65 mp in vederea realizdrii obiectir.ului "extindere apaflament cu
destina{ia locuin{5".
39. Proiect de hotirdre pentru aprobarea documentaliei "P.U.Z. -- str. Drumul Tdtarilor nr.25
(p.c. 177 114)" in vederea realizarii obiectivului "introducere teren in intravilan a
suprafelei de 4000 mp, construire locuinld P + 2,3 E , anexe gospoddregti qi imprejmuire
teren".
40. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea documenta!iei "P.ll.Z. - Aleea Irigilor nr. 11" in
vederea realizdrii obiectivului "ansamblu de locuin{e individuale
35. Proiect de hotirdre
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Probleme diverse:

1.

2.
3.
4.

l.

Raportul de activitate al Direc{iei Servicii Publice, Sporr gi Agrement pentru anul
2015.
Raporlul de activitate al SC Termica SA in perioada oct. - dec. 2015
Informarea Camerei de Conturi Botosani privind consultarea Raportului referitor la
finanlele publice locale la nivelul Judelului Botogani pe anul 2014.
Adresa Direcliei judelene pentru culturb Botogani referitoare la doamna Corneanu
Aglaia - pre;edinta Fundaliei "$tefan Luchian".

Nota anexd cuprinde urmdtoarele proiecte de hotdrdre:
Proiect de hotdr6re privind asocierea intre Municipiul Ilotogani cu sediul in Piala
Revoluliei nr.1 gi Agen{ia Na{ionala Antidrog prin structura teritoriali, in vederea
finan{drii gi realizarii in comun a Concursului ..Mesaiul Meu Antidros".

Proces verbal gedinla ordinard Consiliu Local Botogani
din data de 24 martie 2016

Proiect de hotdrdre privind acceptarea in principiu a unor donalii cu sarcini.
Proiect de hotdrAre privind aprobarea contract5rii de servicii juridice pentru consultan{d si
reprezentare in dosarul nr. 400/4012Q16* al Tribunalului BotoEani.
4. Proiect de hotdrAre privind acordarea de beneficii de asistenta sociala. sub fonr-ra de
tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botogani
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea asocierii intre Municipiul Botogani cu sediul in
Piala Revoluliei nr. 1 si Casa de Cultura a Sindicatelor ..Nicolae lorga'' Botogani in
vederea finantdrii si organizdrii in comun a Festivalului .ludetean de Folclor ."Dorule
Floare de Roud" si Festivalul Concurs de Teatru ..LYCEUM''.
6. Proiccl dc rdspuns cStre Consiliul de adnrinistra{ie al S.C. ..MODERN CALOR" S.A.
Botoqani - dornnului pregedinte Constantin Zirnescu, la adresele inaintate Consiliului
Local.
2.
a

J.

$edinla este legal constituitd.
Se {ine un moment de reculegere pentru

victimele atentatelor de la Bruxelles.

La lucrdrile gedin{ei 22 de consilieri in funclie, fiind invoit domnul consilier Eugen Sorin
Apostoliu, avand depusd cerere de invoire la mapa pregedintelui de gedinla

Fiind supusd la vot invoirea domnului consilier Eugen Sorin Apostoliu, acesta este
aprobatd cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli ( 18) - lipsesc din sald la momentul
votdrii domnii consilieri Cdtdlin Virgil Alexa, Marius Buliga gi Ovidiu Daniel Luca.
Fiind supusd la vot ordinea de zi gi nota anexd, cu retragerea punctelor nr. 22, 23 Si 24 d,e
pe ordinea de zi, aceasta a fost aprobata cu unanimitate de voturi a consilierilor prezen{i (20)
lipseqte din sal5 la momentul vot5rii domnul consilier ovidiu Daniel Luca.

in continuare, fiind gedinld ordinard, doamna consilier Cdtdlina Carnelia
- dI cuvAntul domnilor consilieri pentru adresare de interpelari,

pregedintele gedinlei

Lupagcu intrebdri gi

disculii.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu

- nici nu

gtiu cui sd adresez

aceste

interpeldri, pentru cd suntem intr-un vid de putere in conducerea rnunicipiului Botogani, dar mai
avem doui luni, trebuie sd suportdm cu stoicism, iar dupi lucrurile l,or intra intr-o normalitate.

Referitor la ultimile aparilii catastrofale prin presd despre falimentul municipiului
Botogani, vreau sd intreb pe cine {ine' locul Primarului, oricare s-ar numi el, sd ne precizeze cu
exactitate, gi poate in{elegem gi noi p6nd la urmd, acest executor, lichidator judecitoresc. care
doregte sd preia bunuri ale rnunicipalitatii de 30 milioane lei, din cdte qtiu eu, gi am aici un proces

verbal incheiat la vremea respectivS, intre cei care au predat bunurile respective cdtre Primdria
muncipiului Botoqani, din lotalul general retea Primirie. undeva la l4 milioane de lei, cota
Primdriei era 167. la care s-au adiugat diferite grade de uzurd gi a rezultat altd sumb, idem la
re{ele secundare, deci acest lichidator judecdtoresc invocd nigte sume care erau parte ale
Guvernului, erau pe subven{ie na{ional6, nu erau din partea Termica, nici din capitalul social al

Proces verbal gedin{d ordinare Consiliu Local Botogani
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acestei societeli, nici din subven{iile date de c6tre bugetul local, de chtre Consiliul Local, in
spela.

Don'tnule Secretar. poate durnneavastrd aveli mai multd experienld decat cei care sunt
inlocuitorii Pimarului, gi ne puteli face nigte precizdri in acest sens. 1a acest subiect fbarte delicat.
Este important si precizam acest lucru. pentru cd aducem un sentiment de panicd in randul
cetd{enilor, cd nu e mult gi ar trebui sd ne luam sacii in spate qi sa plecdm in bejanie prin mun{i.
pentru ci aici ne-au terninat unii sau al1ii. Ne puteli puncta acum, ca sd in{elegern despre ce
vorbirn'/ Esle un subicct de lbarte rnare actualitate. Ultcrior. continui cu alle interpeldri.

Domnul Secretar Ioan Apostu - arlicolul de astdzi din presd l-am citit gi eu, are legdturd
cu acea sentin{i pronunlatd de Curtea de Apel Suceava, privind anularea unor transferuri
patrimoniale de la Termica cdtre municipiul Botogani, dar ce pot sd vd spun acum este cd suntem
in faza de pregltire a acestei apir[ri. Pot sd vd spun ceft la acest moment, acum adundm
materialele pentru apirare, nu intrd in discu{ie valoarea re{elelor primare, valoarea reJelelor
secundare, valoarea centralei electrice de termoficare, care, de fapt, reprezintd grosul preten{iilor

lichidatorului.

Din punctul meu de vedere, discu{iile se vor purta asupra unei sume, nu cea pretinsd de
lichidator, care privegte buclele de mdsurd gi contorii, care au fost achizi{ionali atdt din fonduri
publice, cat $i din surse proprii ale Termica, gi materialele pe stoc la data de I iulie 2010, deci nu
putem discuta, este la nivel de principiu, gi avem reglementare prin lege organicd, nu putem
discuta restituirea in echivalent a unor bunuri proprietate publica a municipiului Botogani. Mai
mult nu vd spun in acest moment, pentru cd sunt infaza in care ne consultdm, suntem un colectiv
care lucrdm la pregdtirea apararii.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - din cdte am inleles. acei contori sunt
achizilionafi in anul 2000, deci putem si ii dam cu mare drag dupd 15-16 ani de exploatare, s[ ii
ia domnul lichidator gi sd ii dea la fier vechi.

in alta ordine de idei, ag avea o solicitare c51re Direc{ia de Dezvoltare Locald, Primar,
locliitor de Prirnar: in prima :;edin{d de Consiliu Local sd fie invita{i antrepenorii generali de la
Proiectul Parcul Regional, Sportiv :;i de Agrement ,.Corniga" gi de la Teatrul ..Mihai Eminescu",
pentru a vobi cu dumnealor, sd inlelegem cu exactitate c6nd vor fi terminate lucrdrile respective
gi ce grafic de lucrdri au, deci nu ii invitim sd bea un ceai cu noi, aici, ci si ne explice, din
punctul dumnealor de vedere, cum vdd terminarea acestor doud obiective de investi{ie majore,
pentru cd informaliile pe care le aruncd in spa{iul public unii de prin Primdrie, de pe aici, nu pot
sd le spun nici intr-un fel, pentru cd nu gtiu cine sunt cu exactitate, sunt foafie confuze: ba
termindm acolo, lucrdrile sunt terminate pe 213, altele nici nu sunt incepute, ba afl6m cd
teminbm intr-o lund, gi facem gi concert.
Deci, inci o datd, repet, invitali antrepenorul general, atAt la investi{ia de la Corniga, in
prima etap6, nu cei care a{i fost la licitalie acum o 1un5, gi de la Teatrul .,Mihai Eminescu".

Proces verbal qedinli ordinar6 Consiliu Local Botogani
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Arn primit o sesizare de la o serie de cetdleni gi cadre ce lucreazd la $coala Gimnaziald
..Grigore Antipa" in care ne sugereazb sd incercdm sa infiin{dm un sens unic undeva la iegire spre
strada Bucovina, in dreptul intrarii magazinului Profi. dacd se poate, este acolo un modul stradal
aflat intr-o stare de degradare relativ accentuatd. gi, dacd se poate, sd facem ca iegirea sd fie prin
acea zond,. Eu ridic aceastd problemd Cornisiei de sistematizare rutierd, dacd se poate aga ceva.

Am fbst in ultirna vreme at6t in Pia{a Viilor, cdt qi la Taxe gi Impozite Locale, plus la
sediul municipalitdtii din strada Pogtei, de lAnga Incubatorul de Afaceri, toate trei au in comun o
igiend prccard qi o lipsi acutd de a se vedea o rnAn5 de gospodar. ca sd vorbesc aga, in temreni
mai simpli. incercali, totugi, sd face{i un elbft, sa tie igienizale loate aceste trei loca{ii, pentru cA
sunt cu mare impact pentru publicul gi cetdlenii municipiului Botoqani. inleleg cE sunt mai
impoftante tot felul de festivaluri gi de alte activitili ale durnneavoastr[, dar, totugi, sd alocdm
ceva sume pentru detergen{i gi solu{ie de curd{at ugile qi geamurile nu cred cd e un capdt de {ard.

Referitor la Piala Viilor, in Hala de Lactate am obseruat cd sunt doua spalii care sunt
inchise permanent. Totugi, am investit acolo o sumi colosald at6t pentru proiectul transfrotalier,
c6t qi pe cel din buget local. De ce stau inchise, de ce nu sunt fblosite? Din cdte qtiu, acel proiect
trasfrontalier a avut o obligativitate, parc[, a noastrd, ca municipalitate, sd asigurdm o zond de
standuri pentru comercianlii din Republica Moldova. pentru cei care ne urmdresc, fiind un
proiect european trasfrontalier, trebuia sd facem acest lucru. Din cAte gtiu, deja s-au frcut pldgeri
la Camera de ComerJ a Moldovei de cdtre acegti comercianli cdtre Uniunea Europeand, poate
mai ludm nigte coreclii financiare pe Piala Viilor, pentru cd am {bst neatenli gi nu am alocat
cdteva module pentru acegti comercian{i moldoveni. Este un punct relativ simplu sd schimbdm
destina!ia c6torua module acolo, ca sd rezolvdm acest aspect.
Ag mai avea o observa{ie, am citit in pres5 recent cd pe la Prefecturd au scos servicii de
vreo I I mii de lei iErd TVA sd parcheze domnul prefect limuzina, Direc{ia de Servicii Publice le
pune la dispozilie un spaJiu de parcare acolo la noi, la Trei Coline, este gi pFtzitit magina, nu i-o
furd nimeni, nu i-o zgdrie, e o propunere din paftea noastr6, a municiplitdtii, sa incercdm sd mai
reducem din cheltuielile publice, dacd este receptiv la asemenea sugestii.

Domnul consilier Radu Lebada - domnule Primar, ag dor sd aduc in atenlia Primdriei o
problema noud cu altele mai vechi: v-ag mga, dacd se poate, sd se intervind la intersec{ia Ion
Pillat cu Calea Nalionald, pavele care au fost montate acolo joacd, poate se poate interueni. Am
doui interpeldri mai vechi, care au mai bine de jumdtate de an. Ia care nici nu arn primit rdspuns,
nici nu s-a intAmplat nimic. Pe strada $tefan Luchian, unde a fost $coala Nr. 4 gi acum este o
gladinild, am solicitat o trecere de pietoni. Din cAte vdd, nu s-a intAmplat nimic, chiar nu e
impoftant si avem o trecere de pietoni?
Domnule viceprimal Cosmin Andrei, v-am rugat, ca reprezentat

in

Comisia

de

Sistematizare a Traflcului Rutier, sa lua{i in calcul acea idee de a duce acea trecere de pietoni de
lAngd sensurile giratorii la o distanld rnai mare. Nu am primit niciun rdspuns, v-ag ruga, poate se
poate, m6car un rdspuns in scris.
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Domnul consilier Mihai Tincu - din p5cate, nu ini prea face pl5cere interven{ia de
astdzi, dar nu am ce face. E,u am licut nigte interven{ii pe aceastd temd pe care a ridicat-o domnul
furcanu din decembrie. V-am explicat cat am putut, m-am informat, arn citit gi recitit cu cAliva

Cu(ii de Apel Suceava vis-a-r,rs de fenomenul Termica. Modern Calor, gi, din
pdcate, Hotirdrea Cu(ii de Apel Suceava din rnartie 2014 datd, publicatd, gi undeva lrecutd spre
avoca{i Hotdrdrea

execu{ie in decembrie 2015, doi consilieri au fost numili, eu gi domnul Oniga. din cdte irni aduc
aminte, pentru a reincepe disculia cu lichidatorul. Din pdcate. ceea ce am spus atunci. in
decembrie gi in ianuarie, lucrurile sunt inregistrate aici, sper ca in sala aceasta funclioneazd gi
tinc nlintc cc s-A s1'ltts aici.;i cclc cc sc spun astizi in ziar. din picalc. se ctrnfirrtri firptLrl ci la
Primdrie, prin infiinlarea fitmei Modern Calor s-a produs o gaurd de circa 40 milioane de euro.
Firma Tetmica a fost lSsatd deopafte, tot ce a fost pierdere gi datorie a fost pasat citre
Tetmica, Modern Calor s-a prezentat ca o ,,fatd mare", fhrd datorii, a accesat fondurile europene
qi a fbcut investilia. Toate bune gi frumoase, numai ca nu po{i ascunde gunoiul sub preg, un gunoi
de 40 de miliane de euro, mai devreme sau mai tdrziu, pentru cd 1800 miliarde lei vechi, care
inseamnd de fapt datorii cdtre Fisc, s-a descoperit, s-a judecat, s-a c6gtigat. Lichidatorul e
angajatorul Fisc-ului, primegte sigur un procent de la ei, de la organismul statului, de la statul
romAn.

Astizi, vine gi anun{a o primd pdrere de-a lui, fald de ieri, ianuarie, sau alaltdieri,
decembrie, cd nu, dacd imi dai numai punctele termice, noi inchidem treaba. Nu am inchis nicio
treabd, pentru cd cere bani, pe [6nga Punctele Termice cere 7 milioane. S-o credeli
dumneavoastrd cd sunt numai 7 milioane. Pdrerea mea este cd se va pierde firma asta, firma
Modern Calor se va pierde, va fi preluatd de altcineva.
Eu nu pot aprecia sau sd imi dau cu pdrerea, dar vreau din partea Primarului. a
Secretarului, si primesc rdspunsul la dou5 intrebdri. Sunt convins cd to{i dintre dumneavoastrd vA
pune{i aceleagi intrebdri: care a fost metoda sau procedeul legal gi administrativ de infiinlare a
Modern Calor in compensalia gi in dauna Tennica gi care este solulia? Nu am inleles ci s-ar gisi
vreo solu{ie sau cd existd una la aceastd problem5.
Ce s-a scris astdzi inziar, imi pare foarte rdu sd v-o spun, vd spun incd o datd, nu imi face
niciun fel de plScere sd intervin in Consiliul Local despre asemenea lucruri gi sume, se pare cd
este adevdrat $i este notmal sa i{i pui asemenea intrebari, pentru ci parlicipam, mai avem doul
gedin{e impreund, sau trei, nu cred cd aceastd problemd r,-a fi rezolvatd. dar este imporlant sd
gtim cine a {Ecut acest lucru, cine a licut gaurd de 40 milioane de lei la Consiliul Local, la
Prirndria Botogani, gi cum rezolvim treaba asta: o rezolvdm prin darea completd a firmei Modem
Calor cdtre Fisc, iar Fisc-ul sd o valorif-rce mai depafte, sd igi scoatd banii?
Nu politizam, este o chestiune economicd, qi vreau si imi da{i rdspunsul la modul cum a{i
organizat, cum a{i infiinlat, cu doui hotarAri de Consiliu Local vechi, nu ale noastre, 2012-2016,
Modem Calor-ul, gi cum rezolv5m aceastd problemS: ddm Temrica acolo sau ce facem? Ne
reasociem cu Temtica gi mergem la Guvem in genunchi gi cerem sd se gteargd toate datoriile? Sb
spunem cd suntem firmi de utilitate publicd, gi, prin divergi parlamentari, gi din stdnga, gi din
dreapta, sunt solulii de genul acesta, teoretice.
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Este o chestiune care intereseazdpe to{i botogdnenii, nu e nicio politicd aici, llrma asta tot

va funcliona, pentru cd este licuta sd produca energie temicd, dar dsta fofi,eazd lucrurile. cere
banii, gi va lua banii, sau flnna.
Doamna preqedinte de gedinfi Citllina Camelia Lupagcu - nu a$ putea sd nu intervin.
avdnd in vedere cd dacd, intr-adevdr" aceastA persoand era intr-atat de serioasd nu arunca in presa
localS gi veliicula sume de asemenea manierd. Din punctul meu de vedet:e, este foarte clar cd s-a
politizat, aga cum, de altfel, s-a auzit gi aici, excesiv acest subiect 5i cred cd ar trebui sd avem
rnalurilrlca dc a nu politizl ascllcltcA subicclc.

Domnul Secretar loan Apostu - din punctul meu de vedere, se confundd lucrurile: aici
se confundd masa credald, deci datoriile care au condus la falimentul Termica, cu ceea ce avem
noi de executat inbaza acelei decizii pronunlate de Curtea de Apel Suceava. Un lucru sd vd fie
clar: voi pune la dispozilia domnului Tincu absolut toate documentele privitoare la infiin{area
societdlii Modern Calor.
Un lucru trebuie sd vE fie clar: am citit cu rnare alen{ie raportul lichidatorului judiciar
privind cauzele care au condus la insolvenla Tennica. gi nu arn sa vi le enumdr pe toate, am sd vd
spun numai una singura: diferenla dintre pre{ul de produclie gi pre{ul de facturare - pre{ul de
produc{ie era dublul pre{ului de f'acturare, iar prelul de facturare era un pre( reglementat, puteai
sd produci cu 1000 lei, dar nu puteai sd vinzi cu 1050 lei pentru a scoate profit. vindeai tot cu 500
lei, cAt i{i spunea, deci nu trebuie sd confunddm cauzele care au condus la falimentul Termica cu
ceea ce avem noi de executat in aceastd sentintd.
Sentin{a spune clar, qi vd fac un rezumat in tenneni comuni: sentinla spune cd se restituie
catre Termica ceea ce a ar,trt ea in proprietare la data de I iulie 2010. ce a avut Tennica in
proprietate, nu 'ce a avut in concesiune; ce a adrninistrat Termica in numele municipiului
Botoqani. VreaU sd vd spun cd pe aceastd temd gi cu acest ra{ionament am un precedent judiciar
la Curtea de Apel Suceava, am la mine hotdr6rea, cine vrea, facem copii gi v-o dau, ca sd vedeli
ce se restituie.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtunl - stima{i mernbri ai Executivului, oglinda
unei Primdrii, aga cum e la modS acum, e gi sile-ul ei, gi obseru cu mirare cd pe acest silc incd
frgureazd consilieri care nu mai sunt consilieri, iar rapoartele de activitate sunt iaragi
abramburite, domnul Lucel Butnariuc in anul 2012 nu era consilier, de exemplu.
$i ag mai ruga ceva, dacd tot se pun pe site proiectele de hotirAre, sd se pund cu 5 z1\e
inainte, gi integrale, nu cu lipsuri, qi, daca tot se scaneaz6,, sd se scalleze toate paginile, pentru cd,
la un moment dat, la un anumit proiect lipsea o pagin5, unde era gi problema

Arn primit rdspunsul la interpelari, mullumesc, nu am sd intru in detalii la unele dintre
ele; am lbcut o intelpelare legati de drumul din la1a Colegiului ,,A. T. Laurian", acel rond de la
care a disp5rut semnul de ..interzis", gi acolo existd un pericol real de accidentare pentru copii.
Acolo vin magini cu vitez6, ca gi pe o stradi obignuitd. Acolo niciodath nu a fost aga ceva, tot
timpul era o zon6 de asfalt doar pentru copii, doar pentru cadrele didactice de acolo care gtiau
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cum au de circulat. Zllele trecute a trecut cineva cu ma$ina pe acolo, parcd era la raliu. Dacd era
pauzd, sigur aveam un eveniment fiumos.
Am fost contactat de presd pentru un punct de vedere despre demisia domnului director
de la Polilia Locald, gi ag vrea gi eu sI intreb Executir,ul Primariei c6nd se va mai face o gedin{5 a
Comisiei de Ordine Publicd, pentru c5. in confbrmitate cu prevederile legale, se lac o data la
trimestru. ori nu s-au mai fEcut de prin 2013, dacd nu rnd ingel. Poale acolo s-ar ldrnuri nigte
probleme, dacd tot, chipurile, existd a$a ceva.

f)onrnttl consilicr Paul Onila anr ascullat cu inlcrcs intcrpclirilc colcgilor rnci ;i
apreciez ingrijorarea cu privire la situalia din subiectul de presd de azi gi de ieri cu privire la
Tennica qi Modern Calor, ca o consecinld a acestei bulibigeli in materie de transfer gi situa{ie
ambigua de la Termica, gi, cu aceastd hotdr6re judecdtoareasci, eu mi-am dat demisia-din
comisia cu pricina, privesc acum din afard, gi vd spun cd lucrurile sunt foarte complicate, vd dau
o temd noud cu privire la aceastd situa{ie: parerea mea, am citit mai atent hotirArea, avern de-a
fbce in acest proces de la Suceava gi cu o problemd de ordin deontologic. O vefi afla, poate, pe
parcurs, in lunile care vor urrna.
Nu vreau sd insist pe subiectul dsta, nu vreau sd politizez, aga cum spunea doamna
Lupagcu, subiectul, pentru cd nu am niciun interes, nici de o pafte, nici de cealaltd, a bipolaritalii
axei politice.
Vreau sd revin la o problemd pe care am ridicat-o de mai multe ori, inclusiv ce a spus gi
colegul meu Eugen furcanu, sd invitdm aici actorii principali ai celor doud gantiere, am mai
spus-o qi eu cu citeva luni inainte, ru S:8 auzit, nu am primit niciun rdspuns, m-ag bucura din
suflet sd-l auzi{i acum pe domnul Eugen furcanu. gi. intr-adevdr sd avem in fa{a noastra. ca qi
consilieri locali, aceastd intalnire. care cred ca {ine de obliga{ia noastrd cu to{i cei care cheltuiesc
bani publici.

Revin la o durere mai veche. pi anume tramvaiul. Zilele trecute, m-au cdutat la domiciliu
un grup de oameni din Primdverii, gi in urma trepidaliilor de la calea de rulare a tramvaiului. cad
buc6{i de tencuiald la c6teva blocuri din Primdverii. intr-una din zile, oamenii imi povesteau cu
ingrijorare cd o bucatd de tencuiald de cdte sute de kilograme a trecut pe lAngd urechile unui grup
de copii care erau pe lAng5 bloc. Daca nu v-a cdlca tramvaiul pe gina lui, v-a produce efecte
colaterale gi vom avea gi victime colaterale sau accidenta{i colaterali. Este o problemi gravd, care
ag dori sd fie abordatd in ultimul ceas, cu celeritate, gi vede{i cd acest tramvai nu nrai poate
circula in condiliile actuale, este o sursl de insecuritate in transportul public local.
Acele pergole care traverseazd Calea Nalional5, urmeazd sd creascd vegeta{ia in jurul 1or,
s-au pus nigte plante agdlStoare pe ele, devin surse de insecuritate la traversarea pietonilor de pe
Calea Na{ionalb, vor iegi de sub acele pergole, care se vor transforma intr-un tunel vegetal, copii
in fug6, Iird ca goferii sd-i sesizeze la timp gi sd evite un eventual accident.
V-ag slbtui, dacd ave{i bundvoin{a, sd folosi{i aceste pergole pentru trotuarele care au o
l51ime adecvatd qi sd crea{i spalii pentru fumdtori. poate ne inregislr:dm qi noi cu ceva frumos gi
unic in RomAnia: spatii pentru fumitori pe strada. Este un spaliu public trotuarul, pune{i o bucatd
de policarbonat deasupra, gi scrie{i acolo ..loc pentru fumat", ar fi o idee, pbrerea mea. Nu v-o
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spun in der6dere, ne-am aliniat larilor civilizate din Europa gi am dovedit cd gi noi putem sd
gdndim pentru allii gi am evita accidenttele de care vd vorbeam.

Ar fi multe de spus, avem multe neimpliniri in rnandatul dsta, 5i cred cd ele vor fi in
continuare, dacd nu vor fi abordate, dupa cum spuneam, cu celeritate, cu viziune, gi cu programe,
proiecte gi politici de dezvoltare a municipiului Botoqani.
Domnul consilier Mihai Tincu - nu politizez. nu vreau sd ltolitizez, nici nu am de gand,
sunt de acord cu ce ali spus dumneavoastrd, domnule Secretar, cu tot respectul gi cu toatd
dragostea, e o diferen{a dc pre(, dar la o fin-nd, fie ea in insolvenli, lichidarc, faliment. totusi
trebuie sd ai o preocupare, sa-{i rnai plategti din datorii. Aici s-a irnpins absolut to1gur-roiul inspre
Tetmica, 9i arn venit aga, cu bibeloul, cd se poatd accesa acele fbnduri europene. Trebuia sd te
ocupi gi de ce ai ldsat in utmd, trebuia sd te ocupi, fie te duci la Guvern gi i1i gtergi datoriile,
puteai atunci, pentru cd nu erai in comunitate, sau in nici un caz nu erau vremurile de acum cu
guvern superlehnocrat, nu sa lagi dupd aceea, gi sd vii cu jumdtate de an inainte de a ne inchide
mandatul noi, acum, in doud luni, pe masd. Spuneam cd nu se int6mpli nimic, preddm treizeci gi
ceva de puncte, uite cd vin 7 milioane, poate gi mai mult. Nu am nimic cu nimeni qi nu politizez
nimic, doar cd nu este corect sa i{i lagi in urmd treburi nerezolvate gi sd le impingi la allii sau la
altul.

Domnul consilier Cosmin Ionu( Andrei - nu in(elegeam rdndul trecut de ce v-a{i luptat
at6t, doamna pregedinte Lupagcu, sd ajunge{i iar la microfon, dar se pare cd derapajele pe care le
ave{i astdzi conduc iar spre o concluzie foarte clard: vorbili IEra sd vd inscrie{i la microfon,
pentru cd sunte{i pregedinte de gedin}d. gi nu pdstra{i un ton decent al discu{iilor pe care le ave{i
in Consiliul Local.
Ali spus ca nu a{i mai fost niciodati pregedinte gi este dreptul dumneavoastrd ast5zi sd
vorbili din fala acelui microfon inaintea domnului Lucel Butnariuc, care nu a fost niciodatd
preqedinte de gedin{5, degi am in fa{d doud hotardri pe care dumneavoastrd le semna{i in calitate
de pregedinte, din anul 2014, din luna iunie. respectiv mai, deci a(i fost pregedinte de gedinla.
Dacd aveli o pozilie asrdzi, in calitatea pe care o aveli, esre cel pu{in daca nu ilegitimd, imorald,
9i fac un apel la dumneavoastrS, sd nu politizali, sau sd nu aborda{i-subiectele in funclie de
interesele politice pe care le ave1i.
Un alt subiect pe care ag vrea sa il abordez este un apel pe care il fac in calitatea
dumnealui, md adresez domnului consilier Eugen furcanu, pe aceastd cale, in calitate de
director, am o serie de propuneri din pafiea unor O.N.G.-uri din strdindtate, care igi oferd
sprijinul, in unna apelului llcut de dumnealui, pentru a oferi hrand la addpostul public. Avem trei
propuneri, care in total cumuleazd o cantitate de 6,5 tone de mAncare pentru c6inii din padoc. De
asemenea, aceste O.N.G.-uri. pe luna. De asemenea, tot cu titlu gratuit, se oferd sd facd o serie de
sterilizlri, aproximativ 50-70 de cAini pe lund. Domnule director, fac un apel la dumneavoastrd
sd primili acest ajutor, pentru cd este cu titlu gratuit, gi nu este nici un alt interes in spate.
Domnul consilier Stelian Plegca
zona mull-ului, gi pentru cd s-a rezolvat.

-

mullumesc pentru inten,enlia Serviciului Edilitare in
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Domnule Primar, nu a9 fl dorit niciodatd sd am o asemenea interpelare. este vorba despre
un punct pe care il vom discuta pe ordinea de zi, despre consumul de droguri din rnunicipiul
Botogani. Din cdte qtiu, coleii mei au mai cerut in gedin{ele de Consiliu Local prezenla domnului
qef de inspectorat de la municipiu aici, la gedin{ele noastre, chiar nu

il

cunosc, nu gtiu cine este.

Problema se pune cd la nivelul statului romdn avem atdtea structuri, DIICOT. DNA si altele. iar
problema consumului de droguri in gcolile din municipiul Boto;ani aproape s-a dublat, delagoh

la

dacl mergem aga, viitorul rnunicipiului Botoqani o sa il preddm altcuiva.
Avem legisla{ie, mai deparle de 500 metri nu au voie sd ai baruri. irnprejurul gcolilor e
ncnorocirc cu consullul dc suhslan{c inlcrzisc. \/d ros, dacl sc ltoalc. pini la urrt.ritoarca Scdin{i.
un rapoft de activitate, nu gtiu dacd e treaba mea, pe aceastd temd, dar cred ci se poate face ceva
sd oprim consumul de droguri in municipiul Botogani.
15o/o,

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu

eu sunt foarte deschis la propunerile
domnului viceprimar, era suficient sd md cheme la dumnealui sd discutdm, sau pur qi simplu sd
vind doamnele respective cu o notificare in care facem aceastd donalie. Am mai licut-o de mai
multe ori, e o chestie minor6, nici nu qtiu dacd trebuia sd ajungd in gedinla de Consiliu Local.

-

in ce privegte

remarca fbcutd de domnul Pleqca, am mai avut gi eu cdteva intervenlii
legate de acest subiect, dar nu po{i sd ceri cuiva sd faci discu(ii despre consumul de stupefiante
cdnd are o anumitd asociere cu zona respectivd, imi pare rdu, ne pierdern vremea, sd agteptim
aceste doud luni. gi dupd aceea sd cerem.

Domnul Primar Ovidiu lulian Portariuc - voi fi foarte scuft in rdspunsuri. mare parte
din ele vor primi rdspunsul in scris.
il rog pe domnul Plegca s[ se adreseze in primul rAnd Preecturii gi Poliliei municipiului.
atribu{iile Poliliei Locale pe acest domeniu sunt limitate, gtili foarte bine ci am mai discutate
acest subiect gi in Comisia de Ordine Publicd, au fost numeroase interpelSri, deci ave{i, cred eu.
acces, pute{i sd v5 adresali gi in calitate de consilieri locali, gi in alte calitd{i Pref'ectului, sd ia
mlsuri, sd intervina impreuni cu Polilia MunicipalS. pentru a diminua efectele acestui fenomen.
Voi atinge acest subiect legat de Termica, fbrd a intra prea mult in amdnunte, $tili foarte
bine cd am mai discutat intr-o gedin{i acest subiect, cred cd vreo doud ore, gi nu am ajuns la nicio
concluzie, pentru c5, aga cum am observat aici, cAnd lucrurile duc intr-o anumitd direc{ie, sunt
stopate, fiind acuzali de politizare. CAnd duc in altd direclie negativd, atunci nu mai discutdm de
politizare, depinde cum ne aqez[m lis-a-t'i^r de un subiect.
Dacd discutdm de intArziere la Teatru, nu e politizare, dacd discutim de o gaurd de vreo
l0 milioane de euro, atunci e politizare, gi putem aborda a$a toate subiectele: dacd discutdm de o
corecjie financiari prirnitd de municipalitate, proiectul de lermie, de vreo 5 milioane de euro, e
politizare. Atacdm pe cineva, politizam subiectul, nu vorbim de banii pierduti.
Dacd discutdm de o ipoteticd, posibi16 suplimentare financiard pe proiectul Corniga, care
se va termina in curAnd, de cAteva sute de mii de euro sau mai mult, nu $tim incd, acolo sunt date
cefte. discutdm de cifie" nu vorbim de nolitizare.

ll
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tot

Rugdmintea este se avem o mdsurA egalA pentru toate subieclele pe care le abordam, daca
facem administra{ie, gi sd privim cu aceala$i ochi critic proiectele care sunt in lucru. dar gi

ceea ce vine din trecut peste noi, ca un val, milioanele gi rnilioanele de euro pe care trebuie sd le

platirn pentru perioada adrlinistra{iei de pdnd in 2012: coreclii financiare, procese legate de
falimentul Termica, adicd haide{i sd ne asumdm. ca gi Consiliu Local prezent acum in exerciliul
funcliunii toale aceste lucruri. care sunt ale noastre. gi sd vedern de unde vin, care sunt cauzele.
Nu vreau si mai intru in acest subiect, eu v-am citit in gedin{a un rezumat din sentin{a
Curlii de Apel Suceava, care se rezuma. pe scurt, intr-o singurdfazd: scopul nu scuzi mijloacele.
rnai alcs in accsl domcniu, undc vorhirn <lc palr'imoniul public. Scoplll a fost nohil, dar trcbuia
l}cut cu nigte mijloace legale. De aici a plecat pierderea procesului, qi sigur ci incerd m acum sd
vedem ce mai putem face, sd mai salvdm ce se mai poate salva de la acea gedin{d implacabild de
transfer ilegal de patrirnoniu.
Nu ;tiu, s-ar fi putut gdsi alte metode atunci, nu vreau sd acuz sau sd ddm acum solu{ii
dupd rizboi, cdnd mulli viteji se aratI. Dar cd existd acel prejudiciu, existd acea pierdere, asta e
cert, pentru cd altfel nu am mai discuta gi nu ar mai bate lichidatorul la ugd in fiecare zi, iar cei
care acum se scuturd gi spun cd ei nu au nici o problemd gi cd ei nu cunosc, erau alte vremuri qi
alte timpuri, nu gtiu nici asta dacd e corect.
Haideli si privim toate aceste probleme in adev[rata lor fa1d, sd stabilim aceste sume.
pentru cd, intr-adevdr, incep sd se adune prejudicii care vin din trecut, nu gtiu cull] vom reugi sd
le acoperim din bugetul local. Astdzi am avut o disculie la Curlea de Conturi pe imprumutul luat
pentru corectia financiard, unde gi acolo, trebuie sd venim acum si suporlSm dobdnzi pentru acea
corec{ie gi sd recuperdm acel prejudiciu.
Deci stdm pe ldnga proiectele acestea, nu vreau sd politizez iar, sd spun cd erau cu
deficienle gi la Teatru, gi la Corniga, gi au trebuit refbcute, pe lAnga asta, prelu[m gi toate aceste
probleme care {in de aceastd f'uncJionare defectuoasd a unor proiecte din trecut. Le vom rezolva.
dar haideli sd nu mai..., adicd aducem pe agenda publica nigte proiecte, a$a cum sunt ele, poate
pulin int6rziate, se duc la capdt, se termin6, dar, in schimb, refuzlm sd privim nigte probleme
care, vrem, nu vrem, se {in de noi, gi trebuie sd le rezolvdm.
Noi nu suntem aici nici organe de anchet6, nu incercdm sd gasim vinovali persoane fiztce,
sd nominalizdm, spunem doar atAt: e un prejudiciu pe care noi avem obliga{ia legald de a-l
recupera, probabil in perioada urmitoare veli fi gi dumneavoastri inforrna{i, cu rumdmintea citre
domnul Secretar sd vd {ina la curent cu toate aceste informajii care sunt derulate in acast proces.
De altfel, pe ordinea de zi avem un punct prin care solicitdm achizilionarea de servicii
juridice a unei firme care sd reprezinte Primdria in acest nou proces. Va da{i seama cI nu existd
capacitatea necesard intr-un asemenea proces de a reprezenta, cu o rnizd atAt de mare, gi probabil
vom mai discuta la acel punct de pe ordinea de zi aceste aspecte.

Doamna preqedinte de gedinfi Citilina Camelia Lupagcu - inainte de a trece la
ordinea de zi, ag dori s5 ii rdspund gi eu domnului viceprimar Cosmin Andrei, in{eleg acum de ce
v-a deranjat atat de mult faptul cd voi fi pregedinte de gedin16, fiindcd atAt timp cdt voi fi, nu voi
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pelmite nici dornnului Primar, nici domnului viceprimar Cosmin Andrei, nici domnului Tincu sa
nu respecte regulile de comunicare in cadrul unei gedin{e.
Domnul Primar are posibilitatea de a se adresa plenului inscriindu-se la cuvAnt, fbrd a-i
da indicalii pre{ioase domnului Secretar, fiecare dintre noi suntem, in aceastd gedin{a, cu bunul
simi caracteristic consilierilor locali, respectiv cei care reprezintd popula{ia municipiului
Botogani in Consiliul Local, aga inc6t o sd vi rog fiumos sd respecta{i regulile.
in altd ordine de idei, domnule Primar', este adevdrat, ne apropiem de sfArqitul unui
mandat, un mandat, ag spune eu, dureros pentru noi, consilierii locali, vdd cd fericit pentru
dtttttncavoaslrS, avind in vcdcrc ci acclc citcva proicclc. ctrc au fos1. inlr'-adcvir. moflcnitc dc
la administra{ia anterioarS, au fost gestionate prost gi foarle prost ;;i intaresc solicitarea noastrd
ca, la gedin{a Consiliului Local de luna urmdtoare sd avem in mijlocul nostru pe cei care rdspund
de cele doud proiecte, proiectul privind reabilitarea Teatrului .,Mihai Eminescu" gi proiectul
Corniga, ca mdcar in al l1-lea. al 12-lea ceas sd aflim gi noi adevdrul. Altfel, cu siguran{i, va fi
un mandat de trista amintire pentru fiecare dintre noi.

Domnul consilier Cltilin Virgil Alexa - chestiunea aceasta cu corecliile financiare std
cam in felul urmator: Primiria gi-a curnparat un Mercedes gi acum are Mercedes-ul, vrea gi banii
inapoi pe Mercedes, gi mai vrea gi dob6nzi pentru Mercedes-ul respectiv, nu cred cd e chiar aga
de corect ceea ce se intAmpld, dar nu pot sd nu remarc faptul cd ac{iona{i numai politic, gi, acolo
unde vi intereseazd, contractdm nigte serviciijuridice care si ne ajute in apdrare, dar, unde nu vd
intereseazd, merge{i gi rnimali apdrarea, domnule Primar, ca sd pierdem sigur procesele. Este gi
caul acestor corec{ii financiare, cred cd gi pentru aceste corec{ii financiare ar trebui sd angajdrn
tot serr'zicii juridice externe ca sd ne apere interesul, pentru cd interesul este al municipiului. gi nu
al dumneavoastrd, al meu, sau al lui Flutur sau a altcuiva.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - voiam sd vd raspund dumneavoastrS,
doamna Lupagcu, dar dacl dornnul Alexa a ridicat problema, pot sd ii r[spund dumnealui.
Consilierii nogtri juridici cred cd au lbcut tot ce a {inut de ei pentru a reprezenta municipalitatea
in a cAgtiga corecliile, dar nu cred cd vd pot reprezenta gi pe dumneavoastrd, deci problema
corec{iilor noastre gtili foarte bine de unde vine gi eu nu ag mdi deschide acest subiect.
Noi, tot ce a linut de partea de coreclii linanciare, gti{i foarle bine cd ne-am prezentat la
temen cu toati documenta{ia, toate au fost suspendate din aceste suspiciuni de naturd penald, ca
s5 spunem lucrurilor pe nume. PAnd c6nd acest proces nu va fi finaliza, nu avem nicio alti
metodd de a inainta pe aceste zone. Dupd ce vom avea aceste rezullate, vom vedea ce mdsuri
sunt de luat ulterior pentrll recuperarea prejudiciilor, sau poate cd nu, asta va decide justi{ia in
final. Nu putem noi interveni pAna atunci gi creil cd ne-am {bcut treaba in mod corect gi obiectiv
fala de toate cauzele aflate in lucru la Primdria Botogani, gi aici md refer la colegii de la Oficiul
Juridic.
Legat de doamna pregedinte, nu vreau sh mai fac niciun fel de comentariu.
Procesele verbale de la

punctul 1 al ordinii de zi au fost aprobate pe bazd de semndturi.
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Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotirdre pentru validarea mandatului de
consilier local al domnului Cristian Lauren{iu Lazarovici este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5, nu prezintd disculii. gi. fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezen{i (21).
Domnul Cristian Laurentiu Lazarovici depune juramAntul.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrurc pentnt ntodificarea contponenlei
rrrtot'r'rtrtrisii ttr'!trrti:ttlc tlc ('otrsilittl lttcrtl, pt'((ttt1t.yi 1'tcnlrrt inletcttirctr rt,1'n't':<'rrlttrt(ilor'
Consiliului Local in unele c'ulec'tive de conelucerc este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezentri (21) - lipsegte din sald la momentul votirii domnul consilier
Catalin Virgil Alexa.

Punctul 4 de pe ordinea de zi * Proiect de hotdrdre pentru modificarea Hotdrdrii
Consiliului Local al municipiului BotoSani nr.6l din 29 martie 2012 privind aprobarea
asocierii, a actului constitr.ttit,, precum ^''i a statutului ASOC'IATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITAru{ ,,Z)NA METR)P)LITANI B)T)SANI" este avizar. favorabil de
comisia de specialitate nr. 5, nu prezintd disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu l8
voturi pentru, I vot impotrivd (dornnul consilier Mihai Cristinel Brumd) gi 2 ablineri (domnii
consilieri Paul Oniga gi Stelian Plegca) - lipsegte din sala la momentul votdrii domnul consilier
Catdlin Virgil Alexa.
Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proi<,c't tla hotut'ut'c, pt'ivirtd ucordurtu ut'izttltti pcnlnt
lnfiinlarea Consorliului Centrelot' de Sntdii Europene ,,$te/an cel Mare ;i Sfant" - este avizat.
favorabil de comisia de specialitate nr. 4 gi nefavorabil de comisia de specialitate m. 5, deoarece
nu s-au prezentat dovezile de autorizare gi acreditare, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot.
acesta este respins cu l0 voturi pentru gi 1l ablineri (doamnele consilier Lidia Bucqinescu gi
Elena Lazarec gi domnii consilieri Marius Buliga, Corneliu Daniel Fufiund, Cristian Lazarovici,
Radu Lebdda, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Oniga, Stelian Plegca gi
Eugen Cristian furcanu) - Jipsegte din sala la momentul votdrii domnul consilier Cetelin Virgil
Alexa.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiet:t de hotdrat'e prit,ind aprobarea asocierii intre
Municipiul BotoSani cu sediul in Pialu Revoluliei nr. I Si Soc'ietatea de $tiinle Matematice,
filiala BotoEani, persoanii.jtrridicd cu sediul in BoloSani, str. Varnav nr. 32,.jude1ul Boto;ani, irt
vederea organizdrii in contun a Concur.sului Interfudelean de Matentatica ,,Dimitrie Pontpeiu"
Edilia a XVI u 2016- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 4 gi nr. 5, nu
prezintd disculii, qi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru gi 1 vot
impotrivd (domnul consilier Corneliu Daniel Furtuna) - lipsegte din sal6 la momentul votdrii
domnul consilier Cdtdlin Virsil Alexa.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotiir"are pr"ivind aprobareu reactualiziirii
"Plunultti de anulizii Si acopt.rire u risutrilor pe teritoriul ntunicipiului BotoSani" este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.2, nr.3 gi nr.5, nu prezintd discufii, gi, fiind supus
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la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (21)
la momentul votdrii domnul consilier Cdtdlin Vireil Alexa.

-

lipsegte din sald

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotiirare privind prelungirea c'ontrac'telor
inchiriere a unor spalii de locuit rcpartizale in regim dc urgenld - este avizaL favorabil
cornisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 gi nr. 5.

de
de

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtund - stirnali colegi, eu nu am nimic impotriva
dc a sc rcpatliza accstc loctrin{c. insi claci clc arr rcgim dc urgcrr{i. cLrnr lc |utcnt noi da pc 5 ani?
Locuin(ele in regirn de urgen{d au un anulnit scop. Se intampld ceva, arde o cash cuiva, este dus
acolo, dar dacd noi le ddm pe 5 ani... Sau haide{i sd le scoatem din regimul de urgen{d, sd le
reintroducem undeva.

Domnul Secretar Ioan Apostu - domnule consilier, eu, din c6te gtiu, nu avem, la nivel
de municipiu locuinle de urgenld. Au fost repartizate in regim de locuin{5 de urgen{d, in baza
unei hotdrAri a consiliului local, prin care primarul putea face acest lucru, dar numai pentru un
an.

Domnul consilier Paul Oniqa - eu subscriu la ceea ce a spus domnul Secretar, nu face
decAt sd ne convingd cd nu avem locuiir{e de urgen{d, dar noi suntem supugi astdzi unei aprobdri
a unor locuin{e de urgen![, de prelungire a contractelor de locuit in locuin{e de urgen(i. Pdi dacd
nu sunt, de ce aprobdm locuin[e de urgenld, prelungim termenul gi aplicam o alta hotirdre.
Altfel, ne furim cdciula. Noi votdm cirege gi vorbim despre gutui sau nu gtiu despre ce altceva.
Haideli sd fim clari atuncicAnd punem pe hArrie un proiect de hotdrdre. Sigur cd da, nu putem sd
votim un proiect de genul acesta.
Propunerea.mea este sd scoatem acest proiect de pe ordinea de zi, sd fie formulat a$a cum
se cuvine. Pe deasupra, iaragi ne afl6m intr-o stare lentd de rezolvare a problemelor
municipalitAtii cand vorbim de locuinje de urgen{i sau de alte locuinle cu caracter urgent,
rdmAne omul in stradd gi ii dam o casd, trebuia sd o rezolvdm in intervalul contractului care era
semnat. Aga, prelungim contractele la locuin(ele de genul acesta. $i pei cei care vor avea o
urgen!5 mAine sau poimAine nu o si avem unde sd ii cazdm.
Domnul Iulian Ciubolaru. gef Seruiciu CIC - Existd trei categorii de locuinle: locuin{e
sociale, locuin{e de necesilate gi cele care sunt in patrimoniul Consiliului Local. Acestea sunl
nigte spalii repafiizate in regim de urgen{5 in baza audienlelor Ainute la viceprimarul care
rispunde de acestea. Dacd v[ uitali, este vorba de trei spalii in Parcul Tineretului, uneori ele sunt
gi cu datorii, sunt cazuri sociale, foafte dificile. Ele sunt in regirn de urgenlS pentru 12 luni,
pentru ci sunt la latitudinea viceprimarului, in funclie de cazurile pe care le are in audienla, gi
apoi, in l2 luni, Consiliul Local se pronun!5, deci nu au caracterul de locuin!5 de urgenfi, ele
sunt in regim de urgenld.
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Doamna pregedinte de gedin{i Cititina Camelia Lupagcu am inleles, mullumim.
inleleg in acelagi timp gi durerea domnului paul Oniga, avdnd in vedere cd locuin{ele pentru
tineri, iatd, din pdcate. sunt o prornisiune care nu a fost nicideiurn pusd in practicS.
Fiind supus la vot proiectul de hotdr6rer acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi 2
ab{ineri (domnii consilieri Paul Oniga !i Eugen Cristian lurcanu) lipsegte din sala la momentul
votdrii domnul consilier Cdtilin Vireil Alexa.

Pttnctttl 9 dc pc ordinca dc

zi

Pr"oit'c't

dc ltrttirrrir'(, p('nln! rrroclifictrrt,tr

prrtc'ticale pentrtt ac'tittitrilile de udministrare a pielelor Si targului
de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 gi nr. 5.

(obor)

trrrif<,lor

este avizat favorabil

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu - m-am uitat pe proiectul de
hotdrdre, am vdzut, am luat notd. Eu, fiind in comisia de licitalii la Urban Sew, am legitura
directd cu cei care beneficiazd de aceste locuri, de aceste spa{ii. Ag propune, totugi, sd incercim,
mdcar in aceastd fazd, sd elimindm zecimalele acolo in tarife. Mdcar iir aceastd fazd,, in care
tarifele sunt aprobate de noi, de consiliu. Ulterior, cu infla1ia, cu alte criterii, ele se mai modificd.
Am putea face acest lucru fbrd ca noi sd pierdem. Cele care sunt sub 50 de bani sd fie rotunjite la
valoarea inferioard, cele care sunt peste 50 de bani, la valoarea superioard, in afard de acel tarif
de intrare la barierd care este de 0,05 lei, sau il elimin[m de tot, sau il l6sdm aga. Acestaeste per

kilograrn la intrare la bariera, e un alt tarif, mai special. Dar restul tarifelor, facilitarn
activitatea celor care incaseazd acegti bani de la contribuabili.

Doamna preqedinte

gi

de gedinfi Citllina Camelia Lupagcu formulali un

amendament. vd rog.

Domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu

- la tarifele existente produse de
Urban Serv, rotunjim tarifele la valoarea intregului corespunzdtor: pdnd in 50 de bani rotunjim la
tariful mic, peste 50 de bani, la tariful mare, cu excep{ia tarifului de intrare la barierd, la care
valoarea este per kilogram gi nu avem cum sd o modificdm.
Domnul consilier Cltilin Virgil Alexa - nu gtiu daci a{i obseruat, dar noi aprob[m
nigte tarife cu TVA. Pentru ce trebuie sd aprobdm nigte tarife cu TVA, cAnd TVA-ul este o taxi
care se duce la stat? Vrei, nu vrei, poate sd o modifice Guvernul gi maine, gi poimAine, gi in altd
zi, 9i de fiecare datd va trebui iar sa venim, sd aprobdm, procedurd care, dupd pirerea mea, nu igi
are sensul. Ar trebui sE aprob[m nigte tarife lhrd TVA de plecare la licitalie, TVA-ul cAt va vrea
statul sd il fac6, atAt va fi.
Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre in forml iniliala, acesta este aprobat cu I I voturi
pentru, I vot impotriva (domnul consilier C6lin George Bosovici) gi l0 ablineri (doamnele
consilier Catdlina Camelia Lupaqcu, Mihaela Huncd gi Elena L,azarec gi domnii consilieri
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Cosmin Ionui Andrei, Corneliu Daniel Furtun5, Ovidiu Daniel Luca, Ady Petrugc5, Eugen
Cristian furcanu gi Gheorghe Florentin Ursuleanu).
Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul prezentat, acesta este aprobat
cu l5 voturi pentru,2 voturi impotrivi (domnii consilieri Cetdlin Virgil Alexa gi Paul Oniga) gi 5
ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginescu gi Elena Lazarec qi domnii consilieri Marius
Buliga. Mihai Cristinel Brumd gi Eugen Cristian Jurcanu).
Pttncttrl 10 dc pc ordinca dc zi Proicr'l d<, ltolitt'tirt'y't'it'i rrtl rrrri.stu'i dc rtrlntirtistt'(u'(,(t
tutor buntrri realizate prin pt'oiec'tc de reabilitare: Si ntodernizure din munic'ipiul BotoSani Piala
Viilctr este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5, nu prezintd disculii,
gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru gi 4 ab{ineri (doamnele consilier
Lidia Bucginescu qi Elena Lazarec gi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtund gi Eugen Cristian
Turcanu).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiec:t de hotdrare privind mdsuri de administrare o
unor bunuri realizate prin proiecle de reabilitare Si modernizare, din municipiul BotoSani
cintitire - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. nr. 3 gi nr. 5, nu prezintd
discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru qi 2 ablineri (doamna
consilier Lidia Bucginescu gi domnul consilier Eugen Cristian furcanu).
Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii mtor
spulii adntinistrate de Licettl de Artii "$te.fitn Luchiun" Boto$ani - este avizal favorabil de
comisiile de specialitate nr. 3,nr.4 gi ru'. 5, nu prezintd disculii, gi, f iind supus la vot, acesta este
aprobat cu l8 voturi pentru gi 4 ablineri (doamna consilier Lidia Bucginescu gi domnii consilieri
Comeliu Daniel Fuftund, Paul Oniga gi Eugen Cristian furcanu).
Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind prelungirea contrac'telor de
inchiriere a unor spalii din incintu ptutc'telot' termice este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5, nu prezinta disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
19 voturi pentru gi 3 ablineri (doamna consilier Lidia Bucginescu gi Elena Lazarec gi domnul
consilier Comeliu Daniel Furtund).
Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect dc hotdrare privind prelungirea unor contracte
de conc'esiune - esre avizal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3gi nr. 5, nu preztntd,
disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli
(22).

Punctul l5 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrare pen(nt ntodi.ficuraa de comwt oc'ord
tt c'ontrac'tului de concesiune 4662 din l9 iatruarie 2015 este avizat I'avorabil de comisiile de
specialitate nr. l, gi nr. 3 gi nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintd discu{ii, gi,
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cu l3 voturi pentru, I vot impotrivd (domnul consilier
Corneliu Daniel Furtuna) gi 8 ab{ineri (doamna consilier Lidia Bucginescu gi domnii consilieri
Mihai Cristinel Brumd, Cristian Lazarovici, Radu Lebadd, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul
fiind supus la vot,

acesta este respins

Oniga, Stelian Plegca gi Eugen Cristian furcanu).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrure pt'it,ind pt'eltutgirea duratci de
lblo,sinlii grutuitii cdtre Clubul Culftrral Artistic' "Libertutea" u spulittlui din str. Ditnitrie
Bolintineattu trr. I este avizat lavolabil de comisiile de specialitate nr. I gi nr. 4 gi nef'avorabil
dc comisilr rlc snccialilalc nr.

5.

Doamna pregedinte de gedin{5 Citilina Camelia Lupaqcu - aici era o intrebare,
domnule secretar, cu privire la acordarea in folobintA gratuitA, gti{i ci am mai avut ceva.

Domnul Secretar Ioan Apostu - nu avem nici un impediment de legalitate la acest
proiect de hotdrdre, intrucAt bunul care f'ace obiectul folosinlei gratuite apa(ine proprietd{ii
private a municipiului Botogani. Mai trebuie stabilitd durata.

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumi - legat de stabilirea datei din proiect, rezultd
cd dumnealui a cerut un termen de 10 ani, gi noi nu am pronunlat acolo in proiect cAt, din acest
motiv se solicitd sd discutdm asupra tennenului. degi. din ce am citit acolo, dumnealui
inten{ioneazd sd aducd nigte irnbunati{iri, pentru cd nu existd nimic fhcut acolo, nu este curent,
nu este canalizare, nu este nimic, gi el vrea si facd investilii. Pentru acest motiv, bdnuiesc ci ar
trebui sd stabilim... da? 5. Daci suntem de acord cu 5, atunci sd se menlioneze acolo acest aspect:
Domnul consilier Eugen Cristian Jurcanu - in raportul de specialitate, la paragraful 2,
protocolul incheiat cu privire la dreptul de folosinld al spa{iului mai sus menlionat expird
incepAnd cu data de 0l .03.201 5.
L-am vdzul pe aici prin zond pe domnul Fediuc, mai este pe aici? Voiam si il intrebdm,
am in(eles cd in acegti trei ani de c6nd i-am dat spaliul, nu l-a fblosit deloc, sal5 de balet gi
dansuri IZra toaletd proprie gi se duce in cufte, nu mai merge nici mdcar la Botogani, gi sd ne
spund clar dacd poate, intr-adevdr, gi vrea sd se mai lege la cap cu acest spa{iu sau doar il line
a$a, pentru potenlialul zonei. El nu l-a folosit in acegti ani gi e cumva impropriu pentru scopul
pentru care voia sa il facd.
Este nobil, este frumos, dar se pare cd nu este pentru aga ceva. Voiam sd il intrebdm la ce
se inhamd, dacd gtie, dacd este congtient, ce sumd vrea sd investeascd in respeclivul spa{iu, sd ne
limureascd, pentru cd daci este vorba de 5000 de lei, nu cred cd trebuie sd il dim pe 10 ani, dacd
este vorba de 50.000 de euro, cu pl5cere, haideli sa votdm cu l0 ani. Nu este pe aici, si il
intrebdm?

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei - ag propune o perioadd mai mare, tocmai
pentru a supofia aceste investilii, pentru ca probabil de asta nu a avut activitate, nu a avut
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activiteli acolo, propun o perioad5 de l0 ani, dar cu amendamentul cA acest contract denun{a
unilateral, in caz desfiinldrii clubului sau asociatiei, ce are durnnealui.
Domnul consilier Mihai Cristinel Brumi - eu sunt de acord cu domnul Tincu, pe 5 ani,
pentru cd dumnealui aduce nigte investilii acolo, Ei, probabil ar trebui sd fie incurajat pe aceastd
direclie. Am spus 5 motivat de faptul ca dornnul secretal'a spus c[ acesla este termenul maxim,
dacd se poale cu 10 {bar-te bine.

Citllina Crnrclia Lupaqcu in urnra cliscu{iilor avutc
un amendament: ii acorddm aceastd cladire cu titlu gratuit pentru

f)oamna prc;cdintc clc qcrlin(a
cu domnul secretar, a$ propune

5 ani, obligatoriu in doi ani sI realizeze investiliile propuse in proiectul care se regdsegte ca
material la proiectul de hotdrdre. in condiliile in care nu reu$e$te sd realizeze aceste investi{ii, ii
retragem dreptul de folosin{d gratuitd, cred cd este cel mai corect, de aga manierd incAt chiar
poatA fi utilizatd clddirea respectivi. dacd nu, sd poati fi dati cdtre altcineva care qi-o dorepte.

Domnul consilier Eugen Cristian turcanu

sd

-

eu nu vdd nicdieri nici un proiect la
proiectul de hotdrdre, unde este? AveJi dumneavoastrd un proiect acolo? Pdi comunica{i-ne gi
noud suma devizului.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc o scurta intervenfie in sprijinul
amendamentului ficut de domnul Brumd, trebuie sd ne g6ndim ca avem de-a face aici cu o
activitate a unui club artistic, vorbim de copii, nu vorbim de o activitate care genereazd profit.
Noi punem un pic problema de parcd s-ar deschide o micd afacere, pi trebuie sd investeascd o
surnd, gi sd vedem daci ii mai l6sdm peste c61iva ani.
Oamenii acegtia pdnd acurn au sus{inut aceste trupe. au venit cu bani de acas6, punAnd
suflet gi mergind cu tradiliile mai departe. in loc sa ii incurajdm, sd ii l6sdm l0 ani acolo, sd le
ddm un minim de investi{ii, sd renoveze spaJiul, sd pune 4-5000 de euro, cum s-a discutat. sd
poatd func{iona in condilii de minimd decen{d, in rest ar insemna sa ii condilionim, sd vini iar
peste 5 ani, sd bata pe la ugi pentru o altd prelungire de 5 ani.
Haideli si le dam un orizont in care si poatd construi, pentru c5, pdnd la urmp. pentru
copii din oragul acesta f-ace, nu face pentru dumnealui profit sau nu genereazd alte activitdli, este
strict o activitate de interes nublic.

Doamna pregedinte de qedin{i

Citilina

Camelia Lupaqcu

- in acelagi timp,

avem

acea interyenlie a domnului consilier, prin care ni s-a spus foafte clar cd respectiva sald nu este
utilizati, problema este ce facem? O lasdm incd l0 ani?

Domnul consilier Ovidiu Daniel Luca - sunt de acord cu ce a sugerat domnul primar, sd
aprobim l0 ani termenul de inchiriere, deoarece s-a mai discutat despre subiectul economic, nu
este o afacere grozavd,, nu se realizeazb profil, degi 7000 de euro, pentru mulli dintre noi, la nivel
de afacere, dar nu e afacere, e o sumd rnicd. Pentru actul cultural e mare suma. banul se scoate
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greu, profitul e aproape inexistent, de aceea propun 10 ani, mai ales cd punem pragul de 2 ani cu
realizareaunei investilii minimale, atunci nu vdd ce ne impiedica sa acorddm pe 10 ani gi la 2 ani
evalu6m, gi atunci decidem pe mai departe.

Domnul consilier Paul Oniqa - dacd situalia financiard a acestui club, pi cred cd are
dreptate don-mul Fediuc, il gtiu de foarte mul1i ani, gi gtiu cd a avut tot timpul rezultate
remarcabile in materie de dansuri populare, este un nume in rnunicipiul gi jude{ul Botogani, fiind
cunoscut peste tot in 1ala.
Ilaidc{i si idcntifict-un carc cslc problcnra: nu src l"rani orrrrl sI iuvcslcasci acolo. pclrlnl
ci nu are profit, iar eforturile pentru. a face un ansamblu perfgrmant arlistic este imens. V-a$
propune ca acest club sd fie susJinut financiar din partea Primdriei cu aceastd sumd de bani, ca si
demareze omul lucrdrile gi sa facd un club care Sd reprezinle cu adevirat municipalitatea, nu sd-l
agteptdm pe om sd pund banii.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre completdnd perioada de l0 ani, acesta este
aprobat cu l7 voturi pentru'qi 4.ablineri (doamna consilier.Lidia BucAinpscu gi domnji consilieri
Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtund gi Eugen Cristian furcanu) - lipsegte din sald la
momentul votarii domnul consilier Stelian Plesca.

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentm aprobarea prelungirii ttnui
contruct de inchiriere, avand c'a obicct terenul in supraJala de 4958 m.p. situat in municipiul
Boto;ani, str. CorniSa, nr.' 5, proprietar S.C. Electromining 5..4., c'hirias Colegiul Tehnic
,,Gheorghe Asachi " - este avizal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.4 gi nr. 5.
Domnul consilier Mihai Cristinel Brumi - intervin sd propun sau sd vd consult: nu era
mult mai avantajos ca s5-l cumpdr[m decdt sd platim an de an nigte bani care, de cAnd se plStegte,
poate era deja cumplrat? E o intrebare gi asta ar implica sd rdmdnd in aer proiectul, dar, totuqi,
ridic aten{iei dumneavoastrd aceastd propunere. cel pu{in pentru ciclul urmdtor.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru gi 2
ablineri (domnii consilieri Paul Oniga gi Eugen Cristian furcanu) - lipsegte din sal5 la momentul
votdrii domnul consilier Radu LebidS.

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentrtr prelungirea duratei de
folosinlu gratuitd cdtre Asocialia Revolulionat'd 22-25 Decenthrie l9B9 BotoSani a spaliului
situat in str. I Decentbrie nr. 28 este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 3 gi
nr. 5, nu prezinll discutii, gi, liind supus la vot pentru o perioad6 de 5 ani, acesta este aprobat cu
19 voturi pentru qi I ablinere (domnul consilier Paul Oniga) - lipsesc din sald la momenful
votdrii doamna consilier Lidia Bucsinescu si domnul consilier Radu LebadS.
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Punctul l9 de pe ordinea de zi Prttiac't tlc ltolurare privind ntodificurea pro/iltrlui de
activilate a doud spalii de c'ontercializure din platoul acoperit Pialu Viilor'- este avizat favorabil
de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezinta disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este
aprobat cu 20 voturi pentru gi 1 ablinere (doarnna consilier Elena Lazarec) lipseqte din sala la
momentul votdrii domnul consilier Radu Lebddd.
Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proi<:c't cle hotat"at'e pentrlt c'ontplctureu int,entanilti
hmurilor uprtr'linand domeniului prit,at ul nutnic'ipittlrti Bob;utti -- este avizat favorabil de
corllisiilc dc spccinlitatc trr. l. nr. 3 ;i nr. 5. nu prczinli discu{ii. 5i, liind sul.rrrs la vot" accsta r-s1c
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezen{i (21) lipsegte din sald la momentul
votdrii domnul consilier Radu Lebddd.
Punctul 2l de pe ordinea de zi - Proiet:t de hotdrare pentru aprobarea organigt'amei Si
statultti de.funclii ale Aparcttului de specialitate al Primtrului .yi Seruic'iului Pubtic Contunitar
Local pentrlt Evidenla Persoanelor Municipiului Botosani pe anul 2016, este avizat favorabil
de comisiile de specialitate nr. 4 gi nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian turcanu - trebuia sA retrageti gi organigrama
Primiriei, dacd tot a{i retras gi celelalte. interesant este cd renunla[i la nigte posturi care vizau
investiliile, mai toate aflate pe la Direclia Dezvoltare, ceea ce m-a edificat pe deplin cu toate
proiectele mdre{e pe care a{i vrut sh le derulati. Ati explicat anul trecut, c6nd a{i votat aceastd
hotdrAre, gi, dacd tot este de actualitate subiectul, poate prietenii de la DNA ar trebui si mai
insiste la legaturile dumneavoastrd cu un domn care a{i fbcut presiuni sd vi treaci organigrama
aceasta, imi aduc aminte gi acurn la ce presiuni a{i lEcut, nu vd intrec pe dumneavoastrS,
dela{ionistul gef al municipiului Botogani. Confesafi-vd unei ce$ti, $i apoi spagefi-o, domnule
Tincu.
AtAt timp cdt a1i luat tot de pe Direc{ia Dezvoltare gi a{i ras, apoi inseamnd cd nu avem
nicio dezvoltare, gi a{i spus atunci cd ne trebuie un specialist, in mitomania aceea dusd la
paroxism pe care o trii{i. Facem un post de specialist in dezvoltare ca sd il monitorizeze
investiliile pentru unitdlile gcolare, unde copii nogtri sunt cei mai importanli, deci nigte minciuni
dintr-alea. $i aici venili acum gi renunlali 1a postul respectiv. A{i sus{inut sus gi tare atunci. a1i
spus cd trebuie un post care sd monitorizeze investiliile in gcoli, cd nu avem aga ceva, gi acum
renunlim la el.

A1i fost la Taxe gi Impozite Locale in ultima vreme, de curiozitate. pe acolo, printre
cetS{eni? Vd recomand sd merge{i intr-o zi, doud gi sd sta{i micar jumltate de ori printre ei, sd
vede{i ce aplauze primili pe acolo.
Doamna preqedinte de gedin{i Cltilina Camelia Lupagcu - atrag atenlia consilierilor
care nu se inscriu la cuvAnt gi ii rog din suflet sd nu mai interwind decAt inscriindu-se la cuvAnt.
Pistra{i un pic de decenti, mai sunt 2-3 gedinle cle consiliu local.
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Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - nu vreau sd intervin peste monologurile
domnului furcanu, care sunt nelipsite din gedin{ele de consiliu, aga cum ati spus, mai avem 2-3
gedinle in care probabil igi va prezenta aceste monologuri pregdtite rninu{ios inainte, probabil la
partid, prefer sd mergem inainte, sd discutdm punctele administrative de pe ordinea de zi.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre, acesta este aprobat cu l7 voturi pentru. 3 voturi
irnpotrivd (doamna consilier Elena Lazarec gi domnii consilieri Comeliu Daniel Furlunb gi Eugen

Cristian furcanu) ;i I ablinere (doamna consilier Lidia Bucginescu)
llomcnlul votlrii domnul consilicr Radu I cbidi.
Punctele 22,23 gi 24 au fost retrase de pe ordin ea de zi

-

lipsegte

din sala

la

.

'

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hcttdrurc pctrtru uproburea intlicatorilor
tehnico - economici ai obiectivului de investilii: ,,Reabilitarea $i ntodernizarea instalaliilor din
purtctttl terntic Si a relelelor termice sec'undare clin ansamblul de locuinle Miorila " este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 gi nr.5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la
vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (22).
Punctul 26 de pe ordinea de z) - Proiect de hotdrare privind aprobarea Regulamentului
de organizare si desJdsurare a evaludrii tnanugementului institttliilor puhlice de ailrurd din
.subordinea Consilitrltti Local al Mwicipiului BotoSani - este avrzat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 4 gi nr. 5, nu prezinti disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenyi (22).
Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proietct de hotarare pt'it,ind cottstituirea comisiei de
et,aluare o manqgementului/solulionare a contestaliilor la Filarntonica de Stat BotoSani este
avizal favorabil de cornisiile de specialitate nr. 4 si nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - propun pe domnul Furtund Corneliu in
comisia de evaluare qi la comisia de contesta{ii pe domnul Plegca Stelian.
Domnul consilier Stelian Plesca nu este de acord.

Doamna preqedinte de qedin{5

Citilina

Camelia Lupaqcu

-

propun pe domnul

Cristian Laurenliu Lazarovici in comisia de contesta{ii.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre cu propunerile aferente, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (22).
Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proie:c't de hotdrare prit,ind constitttirea c'ontisiei de
evaluare a managemenhtlui/ solulionure a c'ontestaliilor lu Tealrul ,,Mihai Eminesut" BotoSari
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 gi nr. 5,
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Domnul consilier Eugen Cristian furcanu

- propun in cornisia de evaluare

pe doamna

Lupaqcu Cdtalina.

Domnul consilier Mihai Cristinel Brumi

- il propun pe domnul Ursuleanu la comisia

de contestalii.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre, acesta este aprobat cu
ablinere (dornnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu).

21 roturi pentru $i

I

Punctul 29 de pe ordinea de zi Proiect de hotdrure privind ntodificarea anexei la HCL
nr. 307/2015 privind aprobarea numrirului de burse ucordate in invdldmantul preuniversitur de
stat din municipiul BotoSani pentrLt anul Scolur"2015 - 2016 pentnt Colegiul Nalional A.T.
Laurian - este avizal favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 gi nr. 5, nu prezintd disculii, gi,
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (22).
Punctul 30 d" pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare privind aprobureu documentaliei
"P.U.D. str. Pacea Jn" tn vederea realizdrii obiectivtrlui "constntire locuinld
^S+P+E, .fbi;or
si imprejmuire teren este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezintd
discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli
(22).

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiec't cla horurare prit,ind aprobareu docttmentaliei
"P.U.D. str. Bucovina nr. 57 E" in vederea realizdrii obiec'titnrlui "cortstrttire locuinld P+E si
anexd gospoddreascii P Si aprobarea concesiondrii terenului irt supra.fitla de 73,00 ntp prin
inc'redinlare directd in vederea realizdrii ac'cesului pietonal Si carosabil lu parcelii" este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezinta discu{ii. gi, fiind supus la
vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (22).
Punctul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pt'itind apt'obarea doctmtentuliei
"P.U.D. - cxtravilan, parcelu nr. 121/20- C.F.62241" in vetlerea realizdrii obiec'tit,ului
"construire anexd u expktataliilor agric'ole
Si imprejntttire teren" este avizat favorabil de
comisiile de specialitate nr. 2 qi nr. 5.
Domnul consilier Stelian Plegca -

ag

dori ca domnul secretar si ne spuna dacd e legal.

Domnul Secretar loan Apostu - acest tip'de construc{ie este permis de Legea Fondului
Funciar a se realiza in extravilan.
Domnul arhitect qef Dan Sandu - dacd nu ar fi fost corect, nu l-am fi promovat.
Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consi I i erilo r prezen\i (22).
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Punctul 33 de pe ordinea de zi - Proiec:t de hotdrare privind apt'oburea doatntentaliei
"P U.D. -Aleea Ghcot'ghe Hasnas nr. g" invedereu realizdt'ii obiactit,ului "construire loc,ttinlit
P+ lE ;i impre.imuire teren " este avizat f-avorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5. nu
prezintd disculii, gi, fiind supus la vot. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenli (22).

Punctul 34 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrtire pantnt uprobareu doutntentuliei
"P.U.D ' Aleeu Gheorghe flasnus nt'. 9 BIS" in yedereu reulizdrii obiectit,ului "c'ottstnire
Ioc ttirtlit P r.Il si irrtll'<,ittttrirt' t<'t'r,rt cstc avizal thvorabil dc comisiilc dc spccialitatc nr. 2 5i nr.
5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consili eri 1o r pr ezen\i (22).

Punctul 35 de pe ordinea de zi - Proiect'de hotdrdre privind aprobarea documentaliei
"P.U.D. - str. Aleea Paiistei ertruvilan CF 55607" in t,ederea realizdrii obiectit'ului

"construire Qnexa a exploatatiilor agric'ole Si intprejntuire teren " este avizat favorabil de
cornisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezen\i (22).

Punctul 36 de pe ordinea de zi - Proiec'l de hotdrare privind aprobarea documentuliei
"P.U.D. - str. Mdrului nr. 10" in vederea realizdrii obiectiwrlrri "constnire locuinld S+P+M Si
impreintuire teren " - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 qi nr. 5, nu prezintd
discu{ii. gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli
(2D.
Punctul 37 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrare privind aprobarea documentaliei
"P.U.D. str. A.S. Pu;kin nr.26" in vederect realizdt'ii obiectivului "c'onstruire locuinla
S+P+M" este avizat favorabil de cornisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu prezinta disculii, gi,
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi

a

consilierilor prezenli (22).

Punctul 38 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotdrare pentnt aprobarea docuntcntaliei
"P.U.D. str. Alaea Zorilor nr.4 (fost nt'.6), sc'A, p, ap. l" Si aprobarea c'oncesiondrii prin
incredinlare direc'td a terenului in supra.fit1a de 10.65 mp in yederea realizdrii obiectitului
"erlindere apartament cu destinaliu locuirtld " este avizal favorabil de comisiile de specialitate

nr.2

gi nt. 5, nu prezinld disculii, gi, Iiind supus la vot, acesta estO aprobat cu 20 voturi pentru

I ablinere (domnul consilier Eugen Cristian
domnul consilier CStdlin Virsil Alexa.

lurcanu)

gi

lipsegte din sala la momentul votdrii

Punctul 39 de pe ordinea de zi - Proiect cle hotdrare perttrtt aprobarea doc'unterttuliei
"P.Ll.Z. - str. Drumul Tdturilor nr. 25 (p.t'. 177/14)" in yederea realizarii obiec'titului
"introduccre teren in intravilun u strpro.fblei de 4000 ntp, c'onstntire locuinld P + 2,3 E, unexe
gospodaresti ;i imprejntuire teren" este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr.

.A
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5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru,3 voturi
impotrivd (doarnna consilier Elena Lazarec Ai domnii consilieri Corneliu Daniel Furlund gi Mihai
Tincu) gi 7 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucainescu gi Cdtalina Camelia Lupagcu gi domnii
consilieri Mihai Cristinel Brumd, Cristian Lazarovic| Radu Lebadii, Gheorghe Gabriel Murariu
gi Eugen Cristian Jurcanu).

Punctul 40 de pe ordinea de zi - Proit:ct de hotdrar"e pentnt aprttbat"eu doutntentctliei
"P.U.Z. Alcca Irisilor nr. I l " itt t,edereu realizdt'ii obiec'titului "ansantbltt de locuinle
itttlivithrul<' cstc avizrl l'avorahil dc conrisiilc dc spccialilalc nr.2;i nr. 5, nu prczinla rliscu{ii.
9i, fiind supus la vo1, acesta este aprobat cu 20 voturi pentru gi 2 ablineri (dornnii consilieri
Stelian Plegca gi Eugen Cristian furcanu).

Punctul 41 de pe ordinea de zi - Probleme diverse:
1. Raportul de activitate al Direcjiei Servicii Publice, Sport gi Agrement pentru anul
2015.

Raportul de activitate al SC Termica SA in perioada oct. - dec. 2015
Informarea Camerei de Conturi Botosani privind consultarea Raportului referitor la
finanlele publice locale la nivelul Judelului BotoEani pe anul 2014.
4. Adresa Direc{iei judelene pentru culturd BotoEani referitoare la doamna Corneanu
Aglaia - preEedinta Fundatiei "gtefan Luchian".
2,
3.

Punctul I de pe Nota AnexA - Proiec't de hotdrare privind asociereu intre Municipiul
BotoSani ctr sediul in Piala Revoh4iei nr.l Si Agenlia Nalionald Antidrog prin stnrcturu
teritoriald, invedereafnanldrii si realizdrii irt c'onttut a Concursului ,,Mesajul Meu Antidrog" ,
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 gi nr. 5, nu prezinta disculii, gi, fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli (22).

Punctul 2 de pe Nota Anexd - Proiect de hotdrare privind acc'eptarea in principiu a
urutr donalii ar sarcini - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l, nr. 3 gi nr. 5, nu
prezintd, disculii, gi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenli (22).

Punctul 3 de pe Nota Anexd - Proiec't de hotarare prit'ind uprobarea contrac'tdrii de
,sen'icii juridic'e pentnt c'onsultan{d;i rept'ezentare fn dosarul nr.400/40/2016* al Tribunalului
Boto;arti este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 3 gi nr. 5.

Domnul Secretar Ioan Apostu - avAnd in vedere specificul acestui dosar, ag dori si
completdm consultan{a juridicb gi teprezentarea juridicd gi cu consultanla economico-financiarcontabilS. Eu voi participa la toate actele acestui dosar, dacd vont reugi, nu avem timp. PAna
vineri trebuie s5 ddm drumul la apararile noastre. Nu cred cd vom reugi sd f-acern procedura gi sd
contractdm serviciile de asistenld gi reprezentare juridica, mai ales cb trebuie sd facem cel pu{in o
cerere de ofert6.
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Ag dori ca atunci cAnd deducem cauza. vorn participa la judecata ef'ectivd, a$ dori sd am
un expert pafie care sA apere interesul municipiului alaturi de mine gi de avocat.
Completdm hotdrArea cu ..precum gi servicii de consultan{d economico-financiarcontabild", pentru expefiizd, evident, am nevoie.

Fiind supus la vot proiectul de hotarire cu amendamentul prezentat. acesta este aprobat
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezen{i (22).
Prtrrctrrl 4 dc pc N<r1a nncrd Proictt dc lttttitt.it.t, ltt.it'inrl tt<.ttt.tltrrt,tt tlL,hula'fi1ii ,1r'
asistentu sociuld, sub.formd de tic'hete sociale, pensionurilor sistemului public'de pensii din
municipiul Boto;ani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 4 gi nefavorabil de
comisia de specialitate nr. 5, nu prezintd discu{ii, gi, fiind supus la vot, acesta este respins cu l0
voturi pentru, 3 voturi impotrivd (domnii consilieri Cdtilin Virgil Alexa, Lucel Butnariuc qi
Radu Lebide) gi 9 ablineri (doamnele consilier Lidia Bucginescu, Elena Lazarec ;i Cdtilina
Camelia Lupagcu ;i domnii consilieri Corneliu Daniel Furluna, Cristian Lauren{iu Lazarovici,
Ovidiu Daniel Luca, Gfeorghe Gabrfel Murariu. Stelian PleEca Ei Eugen Criqtian lurcanu).

Punctul 5 de pe Nota Anexd - Proiect de hotdrare prit,ind aprobareu a.socierii intre
Mttnicipiul Boto;ani cu sediul in Piala Revoluliei nr. I si Casa de Culturd a Sindicatelor
,,Nicolae lorga" Boto$ani in vederea.finanldrii ;i organizdrii tn comun a Festivalului Judeyean
de F-olclor ,,Dorttle Floare de Roud" ;'i Festit,ulul Conturs de Teatnt ,,LYCELIM " este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 gi nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Turcanu - dacd tot era domnul director de la Casa
Sindicatelor pe aici. o recomandare. sau dacd intrd in atributiile municipaliialii sa ii reabilitam
pulin acea cale de acces de la intrarea in sala de spectacole, poate ar trebui tot pavimentul
respectiv, totuEi e cea mai mare sal6 de spectacole din municipiu.

Domnul consilier Cosmin lonu{ Andrei - domnule lurcanu, imi dali voie sd vd
rdspund? Au fost asnumite semne de intrebare cu natura juridica a acestei c5i de acces. impreund
cu domnul Secretar, vom cduta o solu{ie astfel incAt sd intervenim pe intrarea secundard a Casei
Sindicatelor. Se pare ci esle proprietatea noastrS, mai avem nevoie de cAteva documente, qi, dupa
ce avem reglementat acesl statut juridic pentru a nu avea dificultdti in rela{ia cu Cuftea de
Conluri vom interveni 5i pe aceastd zona.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrAre, acesta esle aprobat cu unanirnitate de voturi
consi li eri lo r pr ezenli (22)

a

.

Punctul 6 de pe Nota Anexd - Proiect de rdspuns cdtre Consiliul de adntinistrulie al
S.C. ,,MODERN CALOR" S.A. BotoSarti - dontnului preSedinte Consturttin Zdntescu, Ia adresele
inaintate Consilitrlui Local este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 gi nr. 5, nu
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ptezint| disculii, qi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru, I vot impotriv5
(domnul consilier Mihai Tincu) Ei 4 ablineri (doamnele consilier Mihaela Huncd si Nica Tet'eza
qi domnii consilieri Cosmin Ionu! Andrei si Paul Onisa).
Epuizandu-se materialele din ordinea de zi gi timpul alocat gedin{ei de astdzi. doamna
- consilier Cdtdlina Camelia Lupagcu - declard lucrdrile gedin{ei ordinare

preqedinte de gedinla
inchise.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier,

SECRETAR,

Citdlina Camelia Lupaqcu

Ioan Apostu

/\,,L\
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I

Redactat gi dactilografi at,
Alina EcEterina Manolache
I

*,t}tr.

2l

