ROMÂl\IA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞA:\'I
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 20 decembrie 2016
Prin dispoziţia nr. 3963 din 14.12.2016. Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 20 decembrie 2016. orele II"". in sala de
şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia 111".

3963 din 14.12.2016 este

anexată

la dosarul

şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ în cotidianul
..Monitorul de Botoşani". precum şi la avizierul Primăriei şi pe sil('-ul propriu.
Invitaţiile

la

şedinţă

s-au

făcut

atât in scris. cât

şi

prin contactarea telefonica a

consilierilor.

Estc ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene. după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Prezentarea intcrpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani.
2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Botoşani
din data de 24.10.2016.22.11.2016 şi 06.11.2016.
3. Raport privind activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2016.
4. Proiect de hotărâre privind rcguli şi dispozitii de apărare impotriva incendiilor pentru
domeniul public şi privat al municipiului Botoşani.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii dc asistenţă socială. sub formă de
tichete sociale, persoanelor vârstnice din municipiul Botoşani.
7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 85,2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoşani.
8. Proiect dc hotărâre privind rectificarca bugetului local al municipiului Botoşani pentru
anul 2016.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botoşani.
a bugetului creditelor interne şi externe pentru perioada OI ianuarie 2016 - 12 decembrie
2016.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Măsuri pe anul 2017 privind
lncluziunca Socială a Cetăţeanului Român de Etnie Rromă.
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Il. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de acţiuni ~l lucrări de interes local pentru
anul 2017 întocmit în conformitate cu prevederile art.o alin. (7) din Legea nr. 416/200 I
privind venitul minim garantat. cu modificările şi cornpletările ulterioare.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
colţului cxpoziţional cu scop de promovare "Fabricat în Zona Transfrontalicr din Piaţa
Viilor· municipiul Botoşani
13. Proiect hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 11 112015 privind Statului de
funcţii al Teatrului "Mihai Eminescu" Botoşani.
14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului
solutionare a contestaţiilor la Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 268/22.11.2016 privind
aprobarea numărului de burse acordate în invătământul prcunivcrsitar de stat din
municipiul Botoşani pentru anul şcolar 2016 - 2017.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HCL nr. 41124.03.2016
privind statele de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Botoşani şi Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Botoşani
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de utilizare a unor freze de deszăpezirc
proprietatea municipiului Botoşani.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativclor proprii de cheltuieli pentru consumul
de carburanţi pentru autoturismul din parcul auto al municipiului Botoşani şi
autoturismele din cadrul Direcţiei Servicii Publice. Sport şi Agrement
19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
privat al municipiului Botoşani.
20. Proiect de hotărâre pnvind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de Şcoala
gimnazială nr. 13 Botoşani
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru spaţiul
din incinta Punctul ui Termic - Teilor L
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.
23. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru cumpărarea imobilului situat in
Piaţa 1 Decembrie·· Casa Ankcle Botoşani
24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei '·P.U.D.. str. Pacea nr. 37"" in vederea
realizării obiectivului "construire hală metalică"
25. Proiect de hotărâre alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Botoşani pentru lunile ianuarie - februarie 2017.
26. Diverse.
Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
de investitii: Autorizare securitate la incendiu grădiniţa Şcolii "SI'. Nicolae" Botoşani,
Amenajare grupuri sanitare Grădiniia nr. 16 Tulbureni
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 06.12.2016
privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/soluţionare a
contestaţiilor la Filarmonica de Stat Botoşani
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor care pot tI acordate in compensare
conform prevederilor Legii 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu. a unui schimb de terenuri din zona
Calea Naţională nr. 2 _. sediu S.c. Eltrans S.A.
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5. Proiect de hotărâre pentru respingerea documentaţiei "P. U. D. - str. Octav Onicescu IU'.
39 - CAD 5454 şi CF 59772" În vederea realizării obiectivului "construire imobil
locuinţe colective PT4E".
Şedinţa

este legal

La lucrările
lulian Portariuc,

constituită.

şedinţei participă

22 de consilieri in

funcţie.

lipsind domnul consilier Ovidiu

Fiind supusă la vot cererea de Învoire a domnului consilier Ovidiu Iulian Portariuc,
aceasta a fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu nota anexă, cu retragerea punctului 5 de pe
nota anexă, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Fiind şedinţă ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru prezentarea de
de la punctul 1 al ordinii de zi.

interpelări

Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - aşa cum este cunoscut. este şi obligaţia
a consilierilor locali, ca periodic, cel puţin trimestrial. să avem intâlniri cu cetăţenii şi să
acordăm audienţe, obligatie prevăzută atât În lege, cât şi În regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local. şi, ulterior. să facem o informare in fata consiliului local cu
privire la aspectele sesizate. De aceea am solicitat să intervin. pentru a face această informare.

noastră,

Din start, vreau să mulţumesc Aparatului de specialitate al Primăriei Botoşani ŞI
executivului Primăriei Botoşani. primar, viceprimari, pentru faptul că problemele sesizate În
informarea anterioară au Început să fie soluţionate favorabil. şi mă refer la primele demersuri,
deoarece interventia totală este de durată, dar. pentru rezolvarea troiuarului de pe Mihail
Kogălniceanu, de la Biserica Trei Ierarhi. spre Primăverii, şi am primit răspunsul Executivului că
s-a introdus deja şi se arc În plan in 2017 soluţionarea acestei probleme. precum şi faptul că
intrarea pentru aprovizionare din zona George Enescu - magazinul Profi intră în discuţia
comisiei de sistematizare pentru a soluţiona favorabil problema atât pentru Profi, cât şi pentru
locuitorii acelei zone.
Referitor la ultimele 2 audienţe. doresc să sernnalizcz foarte SCUl1 câteva probleme. cu
aceeaşi rugăminte a executivului şi a compartimentelor de specialitate de a prelua problemele şi
de a Încerca, eventual împreună, o soluţionare favorabilă.
Prima problemă sesizată este legată de strada Mărăsti, una din străzile nu departe de
centrul municipiului Botoşani, la intersecţia Alexandru cel Bun, Dragoş Vodă, Nucilor, şi care
este o stradă rămasă nereabilitată, nemodernizată, neasfaltată. nepietruită chiar, poate, intr-un
program de investiţii pe anul viitor, pe cât posibil. reuşim să introducem şi această stradă,
deoarece nu este o stradă mare, şi face legătura cu alte străzi importante din municipiu.
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"Nicolae Iorga". Din

păcate. fără să intrăm

foarte mult în analiza problemei. din păcate. în acest an nu am reuşit noi. consiliul local. să
acordăm noi acest premiu. În prima jumătate a anului. când s-a introdus documentaţia dc către
organizaţia care organiza in mod curent. nu s-a reuşit. nu s-au mai tinut şedinţe în ultima parte a
mandatului trecut. în a doua jumătate nu s-a reusit să se ajungă la o Înţelegere asupra unei
modalităţi de decontarc a unor cheltuieli şi s-a ajuns ca la sfârşitul anului să nu putem utiliza
banii respectivi. îi vom regăsi ~i la modificarea de buget redircctionati.
amănunt. poate. pentru anul viitor. luăm in calcul să
de oferte sau licitaţie pentru un serviciu de organizare a acestui eveniment,
"Nicolae Iorga". nu neapărat să îl dăm cu dedicaţie unei asociatii. ci să îl

Poate. deoarece am intrat un pic în
organizăm

Premiul

o

selecţie

Naţional

scoatem, pur şi simplu. orice organizaţie interesată să asigure desfăşurarea acestui eveniment şi
să Între in tradiţia noastră, că an de an să oferim acest premiu naţional. şi, inclusiv. să ne rămână
nouă. comunităţii.

amintirile de la evenimentele respective.

să

fie pc site-ul

Primăriei.

nu pc un

site al unei structuri neguvernamentale.
şi

A treia

penultima

problemă priveşte

necesitatea

rcglcmcntării

formă

sub o

sau alta a

comertului ambulant. În alte judeţe. în alte oraşe. este rcglemcntat acest lucru. Ia Botoşani. desi
legea prevede ca modalitate şi comerţul ambulant. în regulamentul actual nu există nişte
reglementări

şi.

foarte clare

direct implicate. poate

poate.

reuşim

cu acei colegi din compartimentele de specialitate
să completăm regulamentul

la începutul anului viitor
să

facem un regulament in care
Botoşani.

împreună

să facă

stabilim ce poate

comerţului

obiectul
şi

în ce zonc se poate face comertul ambulant. intre ce ore

să

actual sau

ambulant în
condiţii

sub ce alte

de

autorizare se face.
Ultimă problemă
noastră. şi

e,

dacă vreţi.

inainte de campania

baseball, noi.

Botoşaniul,

electorală de

Botoşani.

tinerii

memorial. Ioan Asoltanei,
poate

reuşim să-i ajutărn

comună şi

ştim

să

ducem

a colegilor

la locale am acordat.

avem o traditie În baseball,

consiliului local pentru a incerca
celor de la CSJ

o simpatie

tradiţia

noştri jucători

şi

să

noştri

spunem. o

de la PSD.

atenţie

a

celor de la

atunci s-a promis sprijinul nostru, al

acestui sport mai departe. Este în
Botoşani să

de baseball de la CSJ

cine a fost aceasta pentru baseball-ul din

în perioada ianuarie-februarie

şi

să

intenţia

organizeze un

Botoşani.

probabil.

şi

organizeze acest lucru. Repet. este

vorba de un sport de tradiţie. şi în care am avut performanţe cu totul şi cu totul deosebite.

Domnul consilier Ady Petruşcă - domnule Primar. stimaţi colegi. încerc să vă aduc la
cunoştinţă o problemă pe care mi-au semnalat-o locuitorii municipiului Botoşani dorniciliaţi pe
strada Dimitrie Bolintineanu, care, În data de 28.1 (J au depus cu
municipiului

Botoşani

29.01.2015. unde s-a

solicitarea de a respecta
hotărât

reabilitarea

şi

Hotărârea

modernizarea

număr

nr. 30.
străzii

de înregistrare la
dacă

nu

mă

Primăria

insel. din

Dimitrie Bolintineanu din

municipiul Botoşani şi sensul giratoriu din bulevardul Mihaî Eminescu, strada Petru Rares, in

concluzie, nu citesc intreaga solicitare. doar ultimele fraze: .. AIn facut
către administraţia locală
dată, răspunsul

în sensul

găsirii

unor

soluţii

a fost negativ. fiind motivat de faptul
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solicitare

însă,

de fiecare

pentru asfaltarea acesteia.

că stradă

nu are un sistem de canalizare
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că

în viitorul apropiat urmau

să

lucrări

fie efectuate

dc modernizare a sistemului de canalizare

prin fonduri europene. În acest moment. lucrările de reabilitare au fost finalizate. motiv pentru
există

care nu mai
modernizare a

investiţii

niciun impediment în realizarea obiectivului de

străzii

Dimitrie Bolintincanu. municipiul

Botoşani". aşa

"reabilitare

şi

cum a fost el aprobat prin

HCL nr. 30/29.01.2015. Având în vedere conditiile mcteo existente. precum şi iminenta sosire a
iernii, vă solicităm să faceti demersurile necesare În vederea remedierii acestei situaţii
semnalate" .
Rugămintea

pentru anul viitor

această

mea în

interpelare este

această stradă. să respectăm.

să introduceţi

în programul de investitii

de fapt. o decizie a consiliului local.

Vă

doresc

tuturor sărbători fericire şi îmi pare rău că anul acesta nu am primit colindători aici. chiar ar fi
fost

plăcut să

încheiem anul frumos

şi

crestineste.
dorinţa

Domnul consilier Ioan Brânzei prelungi

distanţa

câtorva locuitori din zona

de parcurs la linia de microbuz care trece pe

persoane care doresc

să îşi

cumpere

locuinţa de

Şoseaua Iaşului.

este de a se

Mai sunt câteva

la ANL-uri si sunt multe oprelisti. în sensul

sunt intabulate. Poate se prinde în buget pentru anul viitor acest lucru.
pentru a nu sc mai vinde. dar eu am

Lebăda

înţeles că încă

Ştiu că

că

nu

exista o propunere

se mai pot viude.

Privitor la propunerea colegului cu bascball-ul. eu sunt un iubitor. am avut

şi

copii care

au jucat baseball. îl cunosc foarte bine pe domnul Asoltanei. şi sunt dc acord. chiar cer să
această

sprijinim

primăvară.

si am avut

aprilie-mai.
şi

Însă

actiune,

Dacă

să aibă

nu cred

se poate. chiar ar trebui

rezultate de-a lungul timpului în

Doamnă

Cătălina

consilier

loc în ianuarie-februarie. ci într-o
prinsă.

această zonă

Camelia

este

asemănătoare cu

oina

lună

de

noastră.

a sportului.

Lupaşcu

- fiind

sfârşit

de an. nu-as d011

să

primesc în cursul lunii ianuarie o informare cu privire la stadiul lucrărilor referitoare la
sistematizarea zonei Luizoaia.
Având în vedere că imediat după trecerea sărbătorilor Primăria se organizează pentru a
proiecţia

realiza

bugetului pe anul viitor.

dacă

sistcmatizarca acestei zone. astfel încât. pe o
problema

cetăţenilor

nu este gata deja,
durată

din zonele respective. Desigur.

mi-aş

pedie de timp.
mă

dori a se avea în vedere

să Încercăm să rezolvăm

refer aici la extinderea iluminatului

public.
Domnul consilier Mihai Ştefan - profit de faptul că este seful Poliţiei Locale în sală. eu
am mai discutat cu el. şi aş dori Ioane mult să se intervină acolo unde se parchează pe trotuare.
Este

interzisă

parcarea pc trotuare. sunt trotuare foarte înguste.

există jumătate
intră

de metru de trotuar.

pe carosabil pentru

acolo, pentru
dreapta.
Calea

şi

nu

că există şi
poţi

că

nu au unde

oprirea

pleca. pentru

Naţională. să vedeţi

şi maşini
să

interzisă.
că

vedea pe Ocolitor Viilor

parcate de-a valma. femei cu copii. cu
ferească. şi

se

parchează, şi vă

intră

intersecţii

cu verde intermitent la

dau exemplu Octav Oniccscu cu

la dreapta pe Octav Onicescu, sunt

5

cărucioare.

nu au pe unde trece. Eu am mai rugat

De aSCITICnea, sunt

acolo se

sensul unde se

veţi

maşini

parcare
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în

faţa

să

te duci la dreapta. pentru

blocului

şi obturează exact

Rugămintea

puţin

pc

ca nu

mea ar ti

conducătorii

să

un sens de mers. stai de
au aceia inainte.

... 'ă

intraţi

auto din Botosani.

În

şi

şedinţă ordinară

două
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ori la semafor. pentru

că

nu poti

mai prind un semafor.

atribuţii.

aţi văzut şi

s-a terminat campania, hai

la ATOP.

şi

la

judeţ că

să

Îi

ordonăm

s-au ridicat multe

probleme referitor la parcarea maşinilor. c o nebunie să mai circuli în Botoşani. V-aş ruga foarte
mult să vă intraţi în atribuţii în colaborare cu Poliţia Rutieră a MAI. părerea mea.

Domnul consilier Andrei Amos - o
Petruscă,
Primăriei
apă,

şi

problemă similară

ridicat de colegul nostru. Ady
o au şi locuitorii străzii Grăniceri. Aş dori să rog pe cineva din Aparatul propriu al
care este in măsură să ne spună ce se va întâmpla in 2017 cu această stradă. legat de

canalizate

şi

asfaltare.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat pe bază de semnături, cât
prin supunerea la vot a acestora, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Raport privind activitatea SCITic;II!lIi VO!III1/or pCII/m
Si/ilai ii de Urgcll(ă ÎII anul 20J6 - nu prezintă discutii, şi. fiind supus la vot, acesta este aprobat
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hcnărar« privind reguli
apărare impotriva incendiilor pentru domeniul public si prin" 01 nntnicipiului
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. I
prezenţi (22).

şi

şi dispo~i(;i

de
Botoşani - este
5. cu unanimitate de voturi a consilierilor

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiec / de hotărar« privind stabilirea impocitclor .)i
taxelor locale pentru anul 20 J 7- este avizat favorabil de comisiile dc specialitate nr. 1, nr. 2, nr.
3. nr. 4

şÎ

nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - vreau să fac un amendament: la art. 12.
impozitul pentru clădirile ncîngrijite, situate in intravilanul municipiului Botoşani se majorează
cu 100%, scrie in proiectul de hotărâre: criterii de încadrare în categoria clădirilor ncîngrijite sunt
prezentate în anexa 8. Avem, la finalul proiectului de hotărâre enumerate câteva criterii: clădiri
părăsite, care au un aspect dezolant, cărora li se desprind de pe faţadă bucăţi de tencuială şi pun
in pericol viaţa cetăţenilor etc.
În Codul Fiscal, la art. 489. alin. 5 este precizat că acest lucru este posibil şi asupra
terenurilor. În discuţia avută cu directorii de la Taxe şi Impozite Locale anterior şedinţei, mi-au
spus că nu putem să inserărn şi la terenuri, cum aş fi dorit să fac un amendament, deoarece nu
avem criteriile de încadrarc definite. Asta înseamnă că mai pierdem un an din viaţă să încercăm
să mai reformărn puţin oraşul.
Atunci vin cu propunerea de a majora acest procent, Codul Fiscal ne permite să mergem
cu până la 500%, avem cazul cel mai elocvent o clădire părăsită din zona Bulevardului, vis-a-vis
de fostul complex, este intr-o avansată stare de degradare, lăsată în mod intenţionat de actualul
proprietar, cine ar fi el şi ce formă juridică ar ti având, nu mai vorbim de tot felul de terenuri
lăsate de izbelişte, tot felul de gunoaie, resturi, sunt adevărate focare de infecţie aceste clădiri ŞI
pun şi în pericol viaţa unor persoane fără adăpost care merg pe acolo.

6

Proces verbal

şedinţă ordinară

Consiliu Local Boroşaru
din data de :::0 decembrie 2016

Dacă am acceptul dumneavoastră. al colegilor. propun majorarea acestui impozit cu
400'Yo si nu cu 100%. Impozitul pe clădire este de aproximativ 200-300 lei. 400~o inseamnă de
fapt 800-1000 Ici. e un mod de a transmite cetăţenilor să se disciplineze, să dca un aspect
civilizat orasului.

Domnul consilier Cosmin

Ionuţ

Andrei - acest impozit pentru

clădiri

a fost modificat
acum un an cu un procent de 200%. Într-adevăr. nu s-a modificat cuantumul impozitului pentru
terenuri, lucru cu care cu. personal. sunt de acord. acum nu ştiu dacă procentul este cel mai
potrivit. iinând cont că este o reglementare nouă. poate că ar trebui să începem cu un prag 111aÎ
usor de suportat. Dacă tot nu avem normele de aplicarc. care in cazul clădirilor există. dar nu stiu
dacă s-a încasat vreun leu de pe clădirile părăsite în urma deciziei pe care am luat-o. aici ar trebui
să ne spună domnul director. dar poate cu o altă ocazie, înseamnă că modificăm degeaba
impozitul pe terenuri.
Pentru clădiri l-am modificat o dată, şi dacă aplicăm 400%, cum aţi spus dumneavoastră,
dacă am modificat anul trecut. cu 200%, să ne încadrăm în Codul Fiscal, care spune maxim
500%. Aplicaţi 400% la 200%. nu" Dacă anul trecut s-a modificat o dată. Eu vă spun că pentru
clădiri a fost modificat o dată, a rost dublat. Şi poate confirma domnul director, poate greşesc cu.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - ne raportăm la impozitul de bază. şi acolo
se adaugă, nu la cel dc anul trecut. Raportarea se face la impozitul de bază. Acum propunerea
este de 100% şi domnul Ţ urcanu propune 400%. Acele persoane nu şi-au rezolvat problema
clădirilor pentru că nu au avut bani, nu pentru că nu au vrut. bănuiesc. la cine are probleme: să îi
speriem un pic. să le dăm un impozit mai mare.
Este o propunere de 400'j(, şi una de 200%, este vreo problemă, domnule Neamtu,
domnule Lupu?
Domnul Dumitru Neamţu., director adjunct DITL - impozitul pe clădiri de 200% nu este
o problemă, dar trebuie să tinem seama că nu se va incasa acel 200% în anul 2017, pentru că în
anul 2017 de-abia vom face constatarea unor astfel de clădiri, iar hotărârile sunt aplicabile
începând cu anul 2018, şi există un set de măsuri prealabile care trebuie luate pentru a putea
aplica acest nivel majorat. Nivelul majorat se aplică pentru fiecare caz în parte.
Dacă, totuşi, se doreşte să se facă o majorare pentru terenuri, atunci putem introduce o
nouă anexă, anexa 9 la alt. 12, în care să cuprindem următorul conţinut, ca acele terenuri
neîngrijite să fie definite că reprezintă terenul care. deşi se află într-un cartier construit şi locuit,
este în stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit, abandonat, insalubru, neîngrădit,
împrejmuirea este ncintrcţinutâ sau nereparată, pe care nu s-au prelucrat lucrări dc cultivare a
solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic sau pe care sunt abandonate deseuri de
construcţii, vegeta!e, gunoaie, orice tip de depozite necontrolate. De asemenea. fac exceptie de la
supra impozitarea terenurilor neîngrijite terenurile pentru care proprietarii deţin autorizaţii de
construcţie valabile în vederea construirea, amenajării terenului, şi au anunţat Inspectoratul de
Stat în Construcţii şi Primăria municipiului Botoşani pentru aceste lucrări.
Am putea introduce o anexă nouă cu un astfel de conţinut, dar asupra nivelului, eu aş
rămâne tot pe 100% adăugat la nivelul de bază, deci 200% să fie şi la impozitul pc clădiri. şi la
impozitul pc teren. Să menţinem acel nivel.
Aceste majorări efective se referă la nişte contribuabili, care. de regulă, au greutăţi
deosebite. Noi de încasat nu le vom încasa. vom creşte doar debitele. dar nu cred eu că cei care
se află în situaţia În care nu îşi pot îngriji un teren sau o clădire, respectivele persoane majoritatea
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ori sunt mostenitorii unor defuncti. Noi ne vom

Domnul consilier Mihai Ştefan - Vorbim de nişte clădiri care au o valoare mare.
la un moment dat. ele vor ti vândute. deci dcbitele vor fi recuperate.

şi

care.

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcauu - domnule Neamtu. mulţumesc pentru
raptul că ne-ati ajutat în acest scns. Atunci propun impozitul pentru terenurile şi clădirile
neingrijitc şi să inserăm la terenuri anexa 9 la ari. 12. dacă sunteti de acord. şi punem 200'/;).
pentru că trebuie să dăm un mesaj unor proprietari de terenuri şi de clădiri care sunt vândute şi cu
sute de mii de euro. Acum nu avem vreo problemă cu persoanele care au proprietăţi. ideea este
că oricum au plusvaloare şi să strângi gunoiul de pe un teren lăsat în paragină nu mi se pare o
investiţie teribilă. La o casă căreia îi cade tencuiala. c o altă discuţie. dar să strângi buruicnile din
CUl1e. şi de incendiu. vorba domnului Brânzei.
Domnul Primar Cătălin '\lugurel Flutur - ca să concluzionăm, domnule Ncamţu,
în felul următor: putem să introducem anexa 9 prin care să obligăm şi proprietarii de
terenuri care nu le îngrijesc. şi este bine eeea ce aţi surprins acolo. ca şi amendament, pentru cei
care nu îşi îngrijesc terenurile. cu o majorare de 100%. Şi se doreste pentru cei cu clădirile
neîngrijitc. care în hotărârea de anul trecut au avut o majorare dc 100%. să mergem la cei cu
clădiri la 200%. În ceea ce spune domnul Neamţu. arc şi dumnealui dreptate. după aceea vom
vedea cine constată. de fapt, c foarte important. pe noi ne interesează de fapt cine constată
verificarea. probabil va merge tot la Poliţia Locală. dar nici a lua în calcul nişte sume pe care nu
le putem încasa. ne vor afecta la partea de buget. despre asta vorbim. de nerealizarca bugetului.
Pentru că experienţa spune că nu am încasat chiar cu 100% mărit nimic. Într-adevăr. valorile nu
sunt mari. se ridică la câteva mii de lei. nici măcar nu vorbim de zeci de mii de Ici.
Cred că acesta este sensul amcndamentului: o anexă nouă pentru terenuri cu 100% şi
pentru clădiri neingrijire cu 200%. ca să ştim ce se va supune la "01.
spuneţi

Domnul Secretar Ioan Apostu - operăm cu două impozite: unul pe terenuri. care 'a 11
în anexa 9 şi unul pe clădiri. care va fi În anexa 8. iar procentele de majorare sunt diferite. Eu vă
propun să introducem un nou articol. 13. în care să fie prinsă majorarea la impozitul pc terenuri.
şi restul vor fi decalate.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu arncndamcntele prezentate de domnul
Secretar. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect il,' hotăror« privind acordarcu unor bcneţicii de
sub [ormâ de tichete sociale, persoanelor varstnicc din municipiul Botoşani 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. nr. 4 şi nr. 5.
LJSiSh'Il{ă socială,

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - v-aş propune să modificăm tranşele în care se
acordă aceste tichete. În număr de două, o dată la Paşte şi o dată la Crăciun. ştiu că anul acesta au
fost probleme. pensionarii nu şi-au primit tichetele, şi vă propun să acordăm tichetele o singură
dată pc an, la Paşte. În cuantumul stabilit, de 50 plus 50 de lei. dar să fie acordate o singură dată.
dacă sunteţi de acord.
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Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur ~- problema este că. dacă noi adoptăm astăzi
am putem. în cursul acestei săptămâni. să rezolvăm cea mai mare parte dintre

această hotărâre.

solicitări. şi

la Paste.

să

sunt cetăţeni care aşteaptă. sunt interesaţi Ne gândim pentru anul viitor. să fie totul
nu tie şi la Pasle. si la Crăciun'! Ideea era să fie in două transe. inainte de sărbători.

Anul acestea vor fi acordate ca
Fiind supus la

VOi

până

acum.

proiectul de

hotărâre

in

formă iniţială.

acesta este aproba! cu 20 de

voturi pentru. I vot împotrivă (domnisoara consilier Andreea Buiuc)
consilier Cosrnin Ionuţ Andrei).

şi

I abtinerc (domnul

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea l lotărarii
Consilinln! localnr. R512014 privind aprobarea Rcgntanu-ntului de organizare siţuncţlonan- oi
Serviciului spcciolizut pentru ge.'ltioJ/orca câinilor fări] stăpân din municipiu/ Botoşani - esle
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - aş dori să fac o serie de modificări la
proiectul dc hotărâre. in sensul de a limita perioada de achiziţie a serviciului pe o perioadă de
maxim 2 ani. fără posihilitatca dc prelungire şi de a solicita Directiei Servicii Publice. Spon si
Agrement de a prezenta spre aprobare caietul de sarcini plcnului consiliului local. deoarece
doresc să fac o serie de amendamente la acest caiet de sărini, prin prisma experientei pe care am
avut-o în coordonarea acestei activităţi, lucru pe care până acum nu am avut ocazia; de altfel.
proiectul supus aprobarii. care a fost in dezbare publică pe sit('-ul Primăriei. nu poate fi accesat
astăzi. a trebuit să caut o hotărâre mai veche cu acest regulament, si. in acest sens, formulez
amendumcntcle asa cum am spus. deci modificarea perioadei şi obligativitatea aprobării caietului
de sarcini în consiliul local.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - nu cred că ar trebui să modificăm nimic la
ei. şi am să vă explic din ce cauză: am avut până anul acesta în decembrie un contract cu o firmă
incheiat în luna decembrie 2014 pe 2 ani şi jumătate. Legea ne permite să facem o achiziţie pe un
acord-cadru de servicii, urmând ca. în fiecare an. să semnăm un contract subsccvcnt. Practic. nc
asigurăm o liniste din punct de vedere legal pc următorii ani. doar acesta este subiectul cu doi
ani, patru ani. Noi putem ca din al treilea an să nu mai semnăm contractul subsccvcnt, domnule
Cosrnin Andrei. nu ne obligă cu nimic un acord cadru. Ideea este că avem o plasă dc siguranţă în
ceea ce priveşte gestionarea câinilor fără stăpân.
În ceea ce priveşte dorinţa dumneavoastră de a viziona caietul de sarcini. aţi avut acces la
el la orice oră vă sunt la dispozitie cu informaţii. puteati să modificaţi, oricum a fost modificată
rădicat forma lui şi am îmbunătăţit condiţiile, am avut dezbateri cu ONG-urile. le-am adus la
masă, am discutat cu dumnealor. am făcut o transparenţă totală din asta. Nu a fost o informatie
clasiticată si am ascuns-o de dumneavoastră. Rugămintea mea. ca director, de data aceasta, eSle
să dăm drumul la acest proiect de hotărâre. deoarece contractul, cum vă spuneam. expiră pc 31
decembrie, si de la 01 ianuarie rărnânem în aer cu activitatea de ecarisaj. trebuie să o preia
DSPSA-ul intr-o formulă sau alta. sau să încercăm să cxtemalizăm câte o lună, câte două, la
limita legală. pe care ne-o dă Lcgea achiziţiilor publice. Suntem în intârzicre, şi oricum
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Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - acelaşi lucru voiam să vă rog ŞI cu. domnule
consilier. pentru că acest regulament a fost publicat pentru consultare. nu ştiu dacă este acum pe
pagina de internet. dar l-am publicat şi in presa scrisă. Între contractul vechi şi noul contract.
deja suntem un pic În întârziere, şi la firma de ecarisaj mi se pare cii există un pic de delăsare.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - nu am nicio problemă cu regulamentul care.
de altfel. se modifică cu un sigur punct. acordul-cadru stabileşte conditiile În detaliu in ceea ce
priveşte numărul de câini. bugetul alocat. dar contractul principal este cel care stabileşte clauzele,
şi. dacă doriţi să ÎI votăm astăzi pentru 4 ani. plus încă 4 luni. dar, de-a lungul activităţii.
dumneavoastră spuneţi că aţi întâlnit o scrie de inadvertenţe. haideţi să nu dăm o perioadă atât
de mare de patru ani. pentru că. odată semnat contractul. va ti foarte greu de schimbat. Nu ÎI veţi
schimba dumneavoastră cu contractele subsccvente, care stabilesc nişte cantităţi. nişte detalii. De
ce doriţi să puneţi 4 ani. din moment ce nu transmiteti bunuri În folosintă firmei şi puneţi firma
să achiziţioneze. Eu consider că o perioadă de 2 ani este suficientă pentru acest contract. pentru
că mai pot surveni o serie dc modificări, chiar legislative.
Eu rn-am referit la caietul de sarcini. cu amendament. să votăm caietul de sarcini. Dacă
dumneavoastră dădeati dov adă de transparenţă. aşa cum spuneaţi. poate mi-aş fi pus şi cu un aviz
pe aceste proiecte de hotărâre şi nu le-aş fi văzut odată cu publicarea lor pc site-ul Primăriei. De
altfel. nu mi s-a solicitat niciun aviz pentru niciun proiect de hotărâre pentru şedinţa de astăzi.
chiar dacă eu am atribuţii din partea domnului Primar. nu prea ajung proiectele pc la mine. Şi
atunci. am ocazia. În consiliul local să fac aceste amendamente pe care le fac În interesul
cetătcnilor. nu in interesul meu personal.
Dacă vreţi. detaliez care sunt conditiile pe care doresc să le trec În caietul de sarcini. nu
este nimic ascuns şi netransparent, ţine doar de faptul că cunosc În detaliu această activitate şi
ştiu cu ce probleme ni-am confruntat atunci când am solicitat firma de ecarisaj, care. de altfel.
aşa cum a spus domnul Primar. nu lucrează cu motoarele turate la maxim, putem vedea foarte
mulţi câini comunitari, iar continuitatea activităţii nu cred că va ti afectată prin simplul fapt că
vrem să vedem şi noi ce caiet de sarcini faceţi acolo. Sunt multe detalii. domnule Ţurcanu. şi cu
doctor, şi cu maşina, haideţi să le discutăm Împreună.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - haideţi să deblocărn şi să dăm drumul la
acest proiect de hotărâre. vă aduc mâine dimineaţă caietul de sarcini. venim cu doctorul. viol
arătăm dumneavoastră. este un principiu de a face achiziţia pe 4 ani. Este o chestiune de
principiu. şi luăm varianta maximă a legii. pentru că este o procedură atât de laborioasă. încât
este dificil să o tot rei ei o dată la doi ani. Venim cu caietul de sarcini şi vă arătăm ce variantă
vreţi dumneavoastră. o mai modificăm, încă nu l-am publicat. important este să dăm drumul la
acest proiect de hotărâre. ca principiu general. şi când modificăm regulamentul. Deja. uitaţi-vă.
că este trimis de pe 25.10. I-a arnânat doctorul şi l-a intors de vreo 3-4. l-am întors pc medicul
veterinar de la noi din direcţie de nenumărate ori. pentru că nu l-a făcut corect şi nu a respectat
toate criteriile. mai venim şi la dumneavoastră, aruncati un ochi. mai daţi sugestii. vedeţi dacă
am ţinut cont sau nu de experienţa celor trei ani.
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Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - este o perioadă de maxim 4 ani. haideţi să
ne uităm la cum am formulat: nu ne spune nimeni că trebuie să semnăm pe 4 ani. poate ti de 3.
de:'. ani când semnăm contractul.
Domnul consilier Mlhal Tincu - haideţi să dcblocărn această problemă. să deblocăm pc
2 ani. maxim 4, cum spune domnul Primar. şi să discutăm. că poate vreau şi cu, poate vrea si
domnul Ştefan să vadă cum arată caietul de sarcini. sa discutăm în trimestrul I din 2017 caietul
de sarcini.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - pe data de 04.11 am publicat caietul de
sarcini şi regulamentul. pe 4 noiembrie a fost publicat în Monitorul de Botoşani. e obligaţia
noastră. într-adevăr. poate trebuia lărgit colectivul. În momentul în care îl publicăm. din
noiembrie. avem această perioadă de dezbatere, toată lumea îl poate citi. analiza. nu spunem că
nu facem modificări. rugămintea este să îl facem cât mai repede. sa nu rărnânem descoperiti.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială. acesta a fost respins cu Il voturi
pentru şi II voturi împotrivă (doamnele consilia Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu şi
Daniela Vico! si domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei. Călin George Bosovici, Ioan Brânzei.
Vasile Chiru. Marian Murariu, Ady Petruscă, Mihai Gabriel Tanasă şi Mihai Tineu).

Domnul consilier Eugen Cristian Turcanu - să se publice caietul de sarcini. să fie adus
in consiliul local" Atunci să îi preia Primăria inapoi. să îl ia domnul Cosmin Andrei. Împreună cu
toată povestea. Îl fac fără consiliul loca. pentru că imi dă voie legea.

vreţi

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - domnule Ţurcanu. dumneavoastră spuneţi că
să fiţi foarte transparent. dar nu vreti să ne aduceţi caietul de sarcini să il vedem, să îl

avizăm.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - vă iniâlniţi mâine dimineaţă cu caietul de
sarcini. ca să trecem odata de hotărâre. Spuneţi pc doi ani" Punem pe doi ani. Dacă punem
minim 2 ani, cu 2 ani. acoperim toată problema.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - trebuie modificată perioada. Propunerea mea
este, Într-o formă de amendament. pentru o perioada de maxim 2 ani, cu posibilitate de
prelungire de 6 luni.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - ne blocăm într-o situaţie. si vine
imediat Crăciunul. Daca tot gasim o situaţie de compromis. :'. ani, cu posibilitate de prelungire.
Asta nu o spune neaparat o perioadă. dar e vorba de :'. ani, totusi, trebuie sa asigurăm o oarecare
stabilitate pe un contract-cadru, aici este problema.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - mai este următoarea variantă: pc o perioadă
de :'. ani, cu posibilitate de prelungire aprobată de către consiliul local. fără a preciza durata
prelungirii.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Primar. acesta este
aprobat cu 19 voturi pentru. 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Turcanu) şi 1

Il
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(domnul consilier Amos Andrei) consilier Ady Petruscă.

lipseşte

din

sală

ordinară
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la momentul

votării

domnul

Punctul 8 de pc ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bngctulu: 10UlI
al municipiului Botoşani pentru anul 2016 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate 111'.
I şi nr. 5, nu prezintă discutii, si, fiind supus la vot cu cele două amendamente de la rnapă. acesta
este aprobat cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) 
lipseste din sală la momentul votării domnul consilier Ady Pctruscă.
Punctul 9 de pe ordinea de zi -- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiel
bugetului local a/ nntnicipinlui Botosani, li hllgetll/ui creditelor interne şi externe pentru
perioada 01 ianuarie 2016 - 12 dcccmbri« 2016 .- este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii. si. fiind supus la vot. acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).

Punctul 10 de pc ordinea de zi - Proiect de IlOtârâ"e privind aprobarea Plannlui de
Măsuri pc anul 2017 privind lncluziuneo Socială a Cetăţeanului ROl1uÎn de Etnie Rromă
este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. l , nr. 4 şi 111'. 5. nu prezintă discutii. si. fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru si I abţinere (domnul consilier Eugen Cristian
Ţurcanu).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hoiănuc privind stabilirea planului de
acţiun) şi htcrări de interes local pentru 0111112017 intocmit in conţormitate CII prevederile art. 6
alin. (71 din Legea III'. 416/2001 privitul venitnl minim garantat, CII modificările şi completărilc
ulterioare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă
discutii, şi, fiind supus la vot. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi
(22).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Rcgntumcntulni
de organizare şi functionare a cohului cxpoziţional cu scop de promovare "Fabricat in ZOIW
Transţrontalier" din Piaţa Viilor .. municipiul Botoşani
este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii. şi, tiind supus la vot. acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect hotărâre pentru mocliţicarco ""exei 111'. 2 la
l ţ Cl: III'. 211/2015 privind Statului de funcţii al Teatrului "Mihai Eniinescn" Botoşani este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. nr. 4 şi nr. 5. nu prezintă discuţii. şi, tiind supus
la vot. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
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Punctul 14 de pc ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de
evaluare filială a numagcmcntnlui/soinţionarc a contestatiilor la Teatrul "Mihai Eminescu
Boroşani -

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, şi nr. 3

Domnul consilier Cosmin
comisia de evaluare.

Ionuţ

şi

nr. 5.

Andrei - îl propun pc domnul Brânzei

să facă

parte din

Domnul consilier Eugen Cristian Turcanu - o propun pe doamna Cătălina Lupascu la
contestaţi i,
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate. acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărar« privind modificarea anexe! la IIeL
IIr. J68/JJ.II.JOI6 privind aprobarea numărului de burse acordare III învătămantui
preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru unul şcolar ]Oi6 - JOi7 - este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. nr. 4
Domnul consilier Paul Octav -

vă

şi

nr. 5.

propun ca în anul viitor când mai

aprobăm numărul

de burse, să facem o invitaţie directorilor acelor unităţi care au foarte mare performanţă, Îmi
amintesc că în şedinţa de luna trecută am aprobat numărul de burse şi, nu ştiu dacă v-aţi uitat pc
referat, dar şcoala cu cele mai multe burse de performanţă depăşea şcoala de pc locul 2 cu 500%.
Cred că nu ar fi rău să invităm directorii unităţilor de învăţământ să ne descrie performanţă.
pentru că este păcat să nu cunoaştem o performanţă remarcabilă, 88 de burse de performanţă la
Liceul cu Program Sportiv, iar următorul în top, Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" cu 17
burse de

performanţă.

Sigur, pentru bine

comunităţii.

cred

că

ar fi bine

să cunoaştem şi

noi

performanta atât dc la Liceul cu Program Sportiv, cât şi de la Colegiul "Mihai Eminescu", cât
de la Colegiul "A. T. Laurian". este o performanţă remarcabilă.
Fiind supus la vot proiectul de

hotărâre,

şi

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

consilierilor prezenti (22).
Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

privind modificarea anexelor IIr. J
şi 3 la IfCI, IIr. 41/:!4.03.:!(l16 privind stot cic de [uncţii ale aparatulni de speciaiirm« al
Primurulni Municipiului Botoşuni şi Serviciului Public Comunitar Locul pentru Evidcnţo
Persoanelor Botoşani este avizat favorabil de comisiile dc specialitate nr. 1, nr. 4 ~Î nr. 5, nu
prezintă discuţii, şi. tiind supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenti (22).
Punctul 17 dc pc ordinca de zi - I',.oiecl de hotărâre privind stabiiirea modului dc
utilizare CI unor Ire:e de dcszapezirc proprietatea municipinlui Botoşani este avizat favorabil
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de comisiile de specialitate nr. l. m. 3 şi nr. 5. nu prezintă discuţii.
este aprobat cu unanimitate dc voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de

şi.

fiind supus la vot. acesta

hotărm:c

privind aprobarea normutivclor
proprii de chctnncl! pcnttu COIlSJI1J1Jt1 de carburanţi pentru autoturisnutl din parcul {/II/O III
municipiului Botoşani şi autoutrismclo din cadrul Directiei Servicii Publice. Spori şi Agrcmen/ -
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. I şi nr. 5. nu prezintă discuţii. şi. fiind supus
la vot. acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru. I vot împotrivă (domnul consilier Ioan
Brânzei) şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 19 de pe ordinea de zi .- Proiect de hotărur« privim] complctorca invcntarulni
bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani - este avizat favorabil de

comisiile de specialitate nr. 1 şi 111'. 5. nu prezint" discuţii.
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 20 de pc ordinea de zi .- Proiect dc

şi.

tiind supus la vot. acesta este

lrotărrir«

privind aprobarea inchiricrii unui
spaiiu administrat de Scoala gil111Ucialâ nr. /3 Botoşan! - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5, nu prezinta discuţii. şi, tiind supus la vot, acesta este aprobat
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22).
Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

privind fire/lingi rea dura/ci unui
contract de inchiriere pentru spaţiul din incinta Punctului Termic - Tcilor 1 - este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. m. 3 şi nr. 5. nu prezintă discuţii. şi. fiind supus la
vot, acesta este aprobat cu unanimitate dc voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 22 de pc ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

privind prelungirea II110r contracte
de conccsiunc - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. L nr. 3 şi nr. 5. nu prezinta
discuţii, şi. fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă
(domnul consilier Ioan Brânzei).
Punctul 23 de pe ordinea dc zi - Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor
pentru cumpărarea imobilului situat [11 Piata 1 Decembrie -- Casa Ankclc Botoşani este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. l şi nr. 5.
aş dori să aduc un amendament la acest proiect de
imobilului Casa Ankele se 'a face numai după îndeplinirea următoarelor

Domnul consilier Marian I\lllrarill hotărâre: achiziţia
condiţii:

1. întocmire rapoarte de expertiză tehnica de către experţi autorizaţi şi cu experienţă
dovedită in domeniu pentru următoarele exigenţe: exigenta a.I.: cu atestare şi de la
Ministerul Culturii: exigenta a.f.: în cadrul acestor expertize vor fi solicitate analize de
laborator a calităţii materialelor de construcţii care alcătuiesc structură tuturor
nivelelor, adie" subsol, parter, etaj 1 si etaj 2 parţial, inclusiv bcciuri şi fundaţii: de
asemenea. se va analiza viabilitatea soluţiei de fundarc pentru aceste clădiri.
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Întocmire raport de evaluare de către evaluatorii arestati ANEV AR numai după
evaluarea expcrtizclor tehnice. rapon care să arate evaluarea la zi a imobilului ~i care
să ţină cont de rezultatele de expertiză tehnică a imobilului enunţate mai sus.
Neîndeplinirea legală a cerinţelor mai sus menţionate are ca efect anularea achiziţiei.'

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei ~ sunt de acord cu amendamentul pe care il
propune colegul meu, domnul viceprimar Murariu, mi se parc un amendament toane bine facut
şi vou susţine acest amendament, sunt de acord cu achiziţia acestui imobil, dar nu as vrea să ne
trezim. Ia fel ca la Teatrul "Mihai Eminescu". să trebuiască să investim într-o clădire si să nu
stim de câţi bani avem nevoie. Dincolo de pretul de achiziţie. trebuie să avem un ordin de
mărime şi pentru tot ceea ce înseamnă consolidarea acele clădiri. pentru că nu ştiu dacă este o
clădire cu bulină, încadrată in clasa I de risc seismic, nu ştiu dacă proprietarul subsol ului sau a
crarnci carc este acolo ne dă acceptul pentru o eventuală consolidare, ~i cred că toate aceste
detalii care vin in completarea hotărârii sunt bincvcnitc, dar. repet, punctul meu de vedere
personal asupra achizitiei de principiu este favorabil.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - doar o problemă de drept, dacă vreti.
Am înţeles că cele două sunt condiţii pentru achizitionarc, pentru a face achiziţia. deci înainte de
a face achiziţia. De aceea, partea finală din amendament. in care se vorbeste că. in caz că nu se
întâmplă. se va proceda la anularea achizitiei. este un pic.i. Atât timp cât nu putem face achizitia.
nu putem vorbi de anularea achizitiei. deci partea finală nu ar avea sens. atât timp cât nu sunt
întrunite condiţiile.
Poate ti o problemă de nulitate. dacă cineva a făcut achiziţia nerespectând, e o problemă
de nulitate. dar nu putem face o anulare a achiziţiei pe nişte condiţii prealabile efectuării
achiziţiei.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială. acesta este respins cu 9 voturi
pentru. <) voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carrnen Diaeonu şi Daniela
Vicol şi domnii consilieri Cosrnin lonut Andrei. Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Marian
Murariu, Mihai Gabriel Tanasă şi Mihai Tincu) şi 4 abtineri (domnii consiticri Gabriel Augustin
Alecsandru. Daniel Botezatu, Ioan Brânzei şi Ady Pctruscă).
Domnul Seeretar Ioan Apostu - ea textul
ne gândim unde prindem acest amendament.

hotărârii să aibă

o

structură logică.

trebuie

să

Domnul eonsilier Mihai Tineu - ar trebui să ne gândirn. pentru că el face p311e
obligatoriu din contractul de vânzare-cumpărare. făcut cu bani publici, de la proprietate privată.
trebuie să ai documentul de evaluare şi de expertiză,
Domnul Secretar Ioan Apostu - eu vorbesc dc textul hotărării, mă sfătuiesc cu domnul
oroşanu, ar merge ea amendamentul să fic introdus la alin. 2 la an. I şi restul alineatelor să fie
renumerotate pentru ea să păstrăm structura. cât de cât. Sunteti de acord. domnule Orosanu?
Amendamentul să tie alin. 2 la proiectul de hotărâre. cu două li tere. a şi b. Iar la panea finală cu
anularea se renunţă. da?
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu precizarile de mai sus, acesta este aprobat cu
17 voturi pentru, 2 voturi impotrivă (domnii consilier Gabriel Augustin Alecsandru şi Paul
Octav) şi 3 abtineri (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc şi Eugen Cristian Ţurcanu).
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - cu nu am vrut să influcntcz votul aici,
pentru că am vrut să văd decizia dumneavoastră. Problema este foarte simplă pentru mine, sau
cum a fost gândită. A fost o hotărâre din 2013 care nu a fost dusă la indepl inire, Noi ne-am
propus să cumpărăm acel imobil. cât iese din raportul de evaluare, si există un raport de evaluare
făcut la vremea respectivă. Ştim cu toţii că este o clădire din Centrul Vechi, care, ca toate
celelalte va suferi o serie de transformări.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - domnule Primar. astăzi am aprobat de
principiu o achiziţie, şi scopul nu este sa transferam aceasta cladire dintr-o proprietate privata in
proprietatea Primăriei. ca să primească persoana respectivă nişte bani. iar imohilul să rărnână în
paragină,

cum este

şi

că.

acum, În Centrul Istoric, pentru

f:lr:l aceste

consolidări

nu va putea intra

nici Poliţia Locala. nici SPLAS-uL şi avem un alt circ la foamei În Centrul Istoric. cum avem
Teatrul "Mihai Eminescu" in centrul orasului, cum am avut Uvertura Mall pe Calea Naţională.
deci nu aş vrea sa cred ca scopul este doar de a face această achizitie fără a-i da o intrebuintare.
aşa cum nc dorim, pentru revigorarea Centrului Istoric. dar pretul de achizitie al imobilului
trebuie sa ţină cont. şi toata lumea. toţi consilierii, trebuie să ştie exact cât ne va cost
consolidarea ulterioară a cladirii.
Personal. cu nu sunt de acord să cumpărăm doar de dragul de a cumpăra această clădire,
apoi să Iim obligaţi sa investim un milion. două de euro. dacă trebuie. în consolidare, sau cât
trebuie, şi să stăm iar cu mâna Întinsă la guvern, şi să avem iarăşi aceiaşi scuză, că nu avem bani,
şi

am

cumpărat

acea

clădire,

dar ea este in

aceeaşi condiţie

în Centrul Istoric.

şi

nu poate li

imbunătăt i ta.

Acea clădire cu cred că trebuie cumpărată cu un scop: de a revigora Centrul Istoric, de a
crea un tlux de cetăţeni, de a o pune in valoare, de a o păstra, nu de a schimba proprietarul.
proprietar. care. din câte ştiu eu, a făcut o ofertă pentru ca municipalitatea să plătească prima rată
după 5 ani. şi nu anul viitor. aşa cum propuneti dumneavoastră, dar, dacă aţi avut alte discuţii, eu
le sustin. Dar vrem
funcţiona la.
cunoştinţă

să ştim.

nu doar sa o
de cauză.

sau, cu, personal, vreau

să ştiu.

achiziţionărn. Considerăm

cât ne va costa ca acea

binevenit amendamentul.

clădire să

măcar să

fie

Iim in

Domnul consilier Marian Murariu - domnule Primar, expertiza tehnică trebuie oricum
făcută. Fie că facem expertiza inainte de achiziţionarea clădirii, Iie că o facem după, ea oricum
trebuie făcută. Înţelept şi prudent este să ştim, inainte de a achiziţiona clădirea, care este starea
tehnică a structurii de rezistenţă. ca să ştim dinainte pe ce dăm banii, ca să ştim dinainte cum
vom cheltui bugetul local.
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Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - ceea ce încerc eu să vă spun este cu totul şi
cu totul altceva: şi o să vă intreb cum vom face expertiza tehnică? Curtea de Conturi va imputa
aceste cheltuieli.
Domnul consilier Marian Murariu - domnule Primar. din câte văd. în hotărâre a de
consiliu local. dumneavoastră sunteţi presedintele comisiei de negociere. şi. în al doilea rând.
putem cere acordul notarial al proprietarului să ne permită să facem expertiză. pentru că şi
proprietarul este interesat să ne vândă clădirea. iar noi putem cere acordul notarial de a ne
permite să facem această expertiză tehnică.
Domnul consilier Mihai Tincu - se aproba 2-3 lucruri astazi: vânzarca de principiu care
s-a aprobat în 2013 se aprobă punctual. îi daţi drumul la contract. se face evaluarea şi riscul
seismic. pentru ca. după povestea aceasta cu Teatrul şi după iminenta unui cutremur. toată ţara
are această problema. iar Centru Vechi. cam tot Centrul Vechi are problema asta. În final. vedem
care este valoarea şi vedem şi valoarea de tranzacţie. pentru că. daca iese acolo o valoare foarte
mare pentru a renova, este clar că preţut de vânzare.cumpărare scade. se diminuează. şi atunci se
mută dintr-o parte in alta. ca. probabil. să se încadreze in suma initială. pe care aţi negociat-o şi
ca valoare

şi

ca timp .

Domnul consilier Mariau Murariu - aş dori să fiu consultat la întocmirea eaictului de
sarcini pentru achizitionarea expertizei pentru că sunt inginer constructor, am cunoştinţe in
domeniu şi voi face ca lucrurile să fie bune pentru municipiul Botoşani.
Domnul Primar Cătăliu Mugure! Flutur - că să nu fie
faec dc la A la Z caietul de sarcini, nu asta este problema.

discuţii.

inginerul

construcţii

îl

Domnul consilier Marius Leonardo Oroşauu - nu sunt inginer constructor. deci nu
intru în zona aceasta, sunt economist şi jurist, problem nu cred că este la partea tehnică. de
construcţie. problema este de cum suportăm cheltuiala cu acel raport. in conditiile in care nu
avem proprietatea. Va trebui, in aceste condiţii. de găsit o variantă pornind dc la precontracte,
promisiuni de contracte. cu nişte clauze foarte ferme, de văzut după aceea cât suportăm noi. sau
să vedem ulterior dacă avanseaza proprietarul. şi. doi. ne obligăm să cumpărăm. dacă ne
îneadrăm într-un anumit cost total. deci o problemă juridică,
La alin. 3, cu rnandatarea primarului ar trebui văzut foarte clar în ce măsură este
mandatare şi pentru a discuta aceste aspecte. inclusiv la o eventuală promisiune de vânzare
cumpărare.

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - dacă ar fi fost vorba despre () tranzacţie în
mediul privat care să implice o sumă de bani. stimaţi colegi. credeţi-mă că oricâti bani ar avea
cumpărătorul. că nu semnează un contract de vânzare-cumpărare pe un raport de evaluare şi atât.
vrea să ştie tot legal de acea clădire.
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De ce noi. consiliul local. care suntem administratorii bunului public. nu dorim să ştim ce
cumpărăm. nu dorim să cumpărăm. Bun. dorim. Voiam să vă propun să trecem în sarcina
vânzătorului realizarea acestor expertize care au 1'051 citite de colegul meu, domnul Murariu,
pentru că. Ia o tranzacţie care se învârte în jurul sumei de 400 de mii de euro. nu cred că se
cramponează într-o mic de euro. dar aici putem avea un dezavantaj. în momentul în carc plăteşte.
s-ar putea ca acele rapoarte de expertiză să nu fie foarte obiective. fără a aduce aici jignire celor
care lucrează în domeniu. Iar Curtea de Conturi. dacă noi cheltuim o suma de bani pentru
expertiză. nu cred că ar avea nimic împotrivă. mai mult. dacă dăm jumătate de milion de euro pc
o clădire pe care nu o folosim. atunci s-ar putea să aibă o problemp, pentru că nu a făcut un
raport de expertiză ca să ştim dacă acea clădire mai stă in picioare sali nu la un eventual
cutremur.

Domnul consilier Marian Murariu - prin acest acord de pnnciptu, comisia de
negociere şi Aparatul de specialitate din Primărie are posibilitatea să justifice costurile
documentaţiilor. ar. în ceea ce priveşte acordul. luăm acordul notarial al proprietarului. şi după
aceea. putem face această expertiză.
Domnul consilier lulian Blaga - stimaţi colegi. aş vrea să vă rog să fiţi atenţi şi la faptul
la subsolul acestei cladiri mai există un proprietar. ar trebui să avem în vedere să achiziţionărn
şi acel spaţiu. întrucât. în momentul executării lucrărilor de consolidare s-ar putea să întâmpinăm
probleme din partea acestui coproprietar. În acelaşi timp. aş vrea să ştiu dacă şi terenul aferent
clădirii este proprietatea vânzătorului.
că

Domnul consilier Marian Murariu - din investigaţiile pc care le-am făcut am aflat că
sub acea eramă mai există doua nivele de beciuri, deci avem dernisolul, crama. şi sub cramă două
nivele de bcciuri, unul peste celălalt. Trebuie să tim foarte atenţi ca fundaţia aceste clădiri să nu
tic degradată. ne trezim că dam banii pc o ruina apoi. Înainte de a cumpăra. trebuie să ştim ce
cumpărăm.

Pentru că s-a ridicat problema costului expertizei. avem o situaţie similară. Muzeul
Judeţean a făcut in 2015 o expertiză tehnică cu analize de laborator. foarte bine fundamentată.
expertiză care a costat 24.000-26.000 lei fără TV A. expertiză absolut necesară inainte de
reabilitare, condiţie obligatorie. este o condiţie obligatorie. Această expertiză oricum trebuie
făcută, tic că o facem înainte de achiziţie. ca trebuie oricum făcută. Prudent este inainte de a
cumpăra. să stim ce cumpărăm.

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pC1I11'II aprobarea documentuţici
,'''''1'. Pacea 111'. 37A" in vederea realizării obiectivului "construire halti mctalică
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5. nu prezintă discuţii, şi. fiind supus
la vot. acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru şi l vot împotrivă (domnul consilier Paul
"P.U.D. -

Octav).
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Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărarc alegerea prcşcdinteţui de .~C<1illl,l al
Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile ianuarie [cbruuric ~()17 -- este avizat
favorabil de comisia de specialitate nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian

Ţurcanu -

îl propun pe domnul Andrei Amos.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre. acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru SI 2
abtineri (domnii consilieri Andrei Amos si Mihai Gabriel Tanasă).
Punctul I de pe Nota Anexă - Proiect de hO/'lrârc privind aprobarea indicatorilor
tchnico-cconomici pentru obiectivele de investiţii: Autorizare securitate la incendiu grâdiniu,
Scolii "Sţ. Nicolae" Botoşani. Amenaiarc grupnri sanitare Grădiniţo IIr. 16 Tulburcni - este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4

şi

nr. 5. nu

prezintă discuţii. şi.

fiind supus la

vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22).
Punctul 2 de pe Nota Anexă - Proiect de 11O/'ln;rc PC/llrJI revocarea Hotărurii
Consiliului Locul III'. 283 din 06.12.2016 privind constituirea comisiei de evaluare finală o
managementului/soluţionare

a contestaţiilor la Filarmonica de Stat Botoşani
favorabil de comisia de specialitate nr. 5. iar comisia de specialitate nr. 4 se abţine.
Domnul consilier Cosmin

Ionuţ

Andrei - nu voi vota acest proiect de

este avizat

hotărâre,

pentru

că nu sunt de acord cu poziţia domnului Prefect. care ne recomandă să îl rcvocărn. În Ordinul

Ministrului spune foarte elar că stabilirea comisiei este atributul consiliului local. sau. după caz.
reprezentanţi ai autorităţii. Am avut acelaşi tip de hotărâre la Teatrul "Mihai Eminescu" şi
domnul Prefect nu a avut nimic împotrivă, deci. cu. personal, nu doresc să modific această
comisie, pentru că nu este pe placul domnului manager de la Filarmonică, să pună pe cine vrea
dumnealui ca să ia notă maximă.
Domnul consilier Marius Leonardo

Oroşanu

- acum eu nu

ştiu

dacii domnul Prefect

greşeşte

întotdeauna când ne trimite spre revocare, sau numai uneori greşeşte, pentru că, acum
câteva săptămâni tocmai se spunea că avem spre revocare una. Problema care este: este o
problemă de legalitate, noi suntem puşi să revocăm nişte probleme de legalitate care s-au discutat
data trecută, O treime este. oricum am vrea să o dăm, nu putem să iesim din partea cealaltă. Dacă
s-a avizat iniţial sau dacă s-a aprobat de către consiliul local o altă hotărâre anterioară cu Teatrul
"Vasilache", dacă cineva ar fi sesizat Prefectura cu privire la acest aspect. e posibil să 11 trebuit
să o anulăm şi pe respectivă. Aici avem o treime, e destul de clară legea.
Domnul consilier Andrei Amos - după cum spunea domnul viceprimar Cosmin Andrei.
la Teatru, s-a votat comisia constituită din trei persoane: un reprezentant al consiliului
local şi doi reprezentanţi numiţi de Primar, asta s-a votat la Teatru.

astăzi,
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Proces verbal

Domnul consilier Cosmin

Ionuţ

şedinţă ordinară

Consifiu Local Botoşani
din data de 20 decembrie 1016

dumneavoastră spuneţi că

Andrei - deci

din 3 oameni.

I e 113. dar din cinci oameni, 2 nu sunt 1/3.
Domnul consilier Andrei Amos - este o

regulă aritmetică:

din S oameni. 1/3.

Domnul Secretar Ioan Apostu - cererea de revocare a Prefectului nu
priveşte

constituirea comisiei ca numar de membri. ci

competenta

materială

priveşte

de constituire a

C01111S1Cl.

hotărâre,

acesta este respins cu I I voturi pentru. 4 voturi
Împotrivă (domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei. Călin George Bosovici, Ioan Brânzei şi Mihai
Tincu) şi 7 abtineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Cannen Diaconu şi Daniela Vicol
şi domnii consilieri Vasile Chiru, Marian Murariu, Ady Pctruşcă şi Mihai Gabriel Tanasă).
Fiind supus la vot proiectul de

Punctul 3 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor
care P"! fi acordate in compensare conţorm prevederilor Legii }O/20{)}. cu modificările şi

completarile ulterioare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1. nr. 3 şi nr. 5. nu
prezintă discuţii. SI. fiind supus la vot. acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru şi 2 abtineri
(domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei şi Marian Murariu).
Punctul 4 de pc Nota Anexă - Proiect de' hotărar« privind aprobarea. de principiu, a
unui schimb de terenuri din zona Calca Naţională IIr. 2 - sediu S C. Eltrans SA. - este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. I şi nr. 5. nu prezintă discuţii. şi. fiind supus la vot.
acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru şi 2 voturi Împotrivă (domnii consilieri Ioan Brânzei şi
Ady Petruşcă).
Epuizându-sc materialele din ordinea de zi
preşedinte

de

şedinţă

- consilier

Călin

şi

timpul alocat

George Bosovici -

şedinţei

de

declară lucrările şedinţei

închise.

SECRETAR,
Ioan Apostu
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domnul
ordinare

