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Prin dispoziţia nr. 12 din 04.01.2017. Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 09 ianuarie 2017. orele 11"11 

• în sala de 
şedinţe a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 12 din 04.01.2017 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei 

şi pe site-ul propriu. 
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât În scris. cât şi prin contactarea telefonică a 

consilierilor, 

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

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 
local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016. 

2.	 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de ocupate a funcţiilor publice pentru 
anul 2017. 

3.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului retelei şcolare din municipiul 
Botoşani pentru anul şcolar 2017 - 2018. 

4.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea notificării Regiei Autonome de Distribuţie şi 

Exploatate a Filmelor "România-Film" privind preluarea sălii de spectacol 
cinematografic "Unirea" situată in municipiul Botoşani. str. Unirii. nr. 24. in 
domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local. 

5.	 Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a domnului Aioniţoaei Floricel. 
6.	 Convocarea de Îndată a adunării generale a acţionari lor S.c. "URBAN SERV" S.A. 

Botoşani pentru numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor. 

7.	 Convocarea de Îndată a adunării generale a acţionari lor S.C."MODERN C ALOR" 
S.A. Botoşani pentru numirea administratorilor provizorii. până la finalizarea 
procedurii de selecţie a administratorilor. 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

1.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de asteptari prin care se stabilesc 
performantele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Întreprinderii 
publice. precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice 
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care au obligaţii specifice legale de asigurarea serviciului public. pentru o perioadă de 
cel puţin 4 ani. adresată SC Urban Serv SA. 

~ Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări prin care se stabilesc 
performantele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii 
publice. precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice 
care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public. pentru o perioadă de 
cel puţin 4 ani. adresată SC Modern Calor SA. 

Şedinţa este legal constituită. 

Domnul preşedinte de şedinţă Andrei Amos - pentru că este prima şedinţă de consiliu 
local din anul 2017. daţi-mi voie să vă urez tuturor un an cu multă sănătate şi plin dc realizări şi 

fie ca bunul Dumnezeu să ne lumineze mintile pentru a lucra în linişte şi cu folos pentru binele 
boroşăncnilor. 

La lucrările şedinţei participă 22 de consilieri În funcţie, lipsind domnul consilier Ovidiu 
lulian Portariuc, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

Fiind supusă la vot cererea de învoire. aceasta a fost aprobate cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (22). 

Domnul consilier Mihai Tineu - grupul PSD îl roagă pe domnul Primar să mute punctul 
numărul 2 al ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din luna ianuarie întrucât. În esenţă. acest punct 
prevede angajarea unui număr de 58 de persoane şi am dori ca aceste lucruri să fie discutate mai 
pe larg în comisiile de specialitate. în eventualitatea că domnul primar este de acord cu retragerea 
si punerea ei în şedinţa ordinară. a unei organigrame în detaliu. ce se întâmplă cu cei 30-40 dc 
consilieri. de exemplu. unde vor fi puşi. 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - am să o rog pe doamna Dumirrcscu să 

spună eare este sensul acestei hotărâri de astăzi. pentru că nu arc legătură cu orgarugrama şi 

statul de funcţii. 

Doamna Anca Dumitrescu, şef serviciu Resurse Umane - Planul de ocupare a funcţiilor 

publice este o bază de date. nu presupune recrutarea funcţiilor vacante. Această bază de date va fi 
transmisă Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici care. în momentul în care noi vom dori să 

scoatem un post la concurs. vor verifica această bază de date si vor vedea dacă este prinsă la 
procedura de recrutare sau la procedura de promovare. 

După cum aţi văzut în această schemă. În aceste machete, sunt prinse şi posturile care 
urmează a fi dedicate prornovării, avansării În carieră a funcţionarilor publici din cadrul 
instituţiei. deci, dacă veţi consulta. in fiecare an am avut un asemenea plan şi în fiecare an. în 
ac castă machetă. erau evidentiate nu mă lUI de posturi de funcţii publice vacante. numărul de 
posturi ocupate şi. practic. recrutarea, sau ocuparea lor prin recrutare se va face numai în funcţie 

de necesităţi şi cu incadrarea in bugctullocal. 
Practic, este un document care stă la baza activităţii noastre În ceea ce priveşte funcţia 

publică pe anul 2017. EI este obligatoriu pentru a 1. aprobat şi din acest motiv este pus chiar În 
prima şedinţă a anului 2017. Fără el nu putem face nici prornovări, nici recrutări, practic. nu nc 
respectăm relaţia cu Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici. care ne obligă. Ia finalul fiecărui 
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an. şi inceputul anului următor. să avem acest plan aprobat de consiliul local. Este. practic. o 
procedură pe care trebuie să o facem anual. 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - daca aprobăm acest document astăzi. asta 
nu înseamnă că noi. in cursul anului. în afară de promovări, asta o ştie toată lumea. vorbim de 
promovările în funcţie. care sunt cele fireşti. Ne-am lovit de această problemă pentru cii am 
incercat să organizăm concurs pentru Direcţia de Dezvoltare. iar cei de la Agenţia Natională a 
Funcţionarilor Publici au solicitat mai Întâi planul de funcţii pentru avizare organizării concursul, 
Este un document care nu implică pentru noi obligativitatea ca în timpul anului să facem 
respectivele angajări, la promovari e clar. Organigrarna şi statul de funcţii sunt lucruri foarte 
importante care bineînţeles că vor fi discutate şi vor fi ,upusc votului consiliului local în 
momentul in care ne vom creiona bugetul. Este un document uzual. 

Doamna Anca Dumitrescu - în documentul anului trecut au fost aceleasi funcţii. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - cu alte cuvinte. întrebăm ANFP-ul dacă ne 
aprobă cele 58 de posturi noi. plus celelalte care sunt avansări în grad. da" 

Doamna Anca Dumitrescu -- dacă vă aduc planul de ocuparc de anul trecut. ci cuprinde 
cam aceleaşi cifre. Sunt posturile avizare de Agenţia Naţională a Functionarilor Publici la 
începutul anului 2016. Pe parcursul anului. cum ştiţi si dumneavoastră prea bine. o parte s-au 
ocupat prin promovare. s-au transformat. iar o parte s-au vacantat. Noi trebuie să reactualizărn 

această parte. Vă pot pune la dispoziţie hotărârea de anul trecut. ca să vedeţi că sunt cifre 
aproximativ la fel. fără modificări în structură. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - doamna Dumitrcscu, cu tot respectul. vă 

citesc din raportul de specialitate. La Aparatul de specialitate al Primarului spune aşa: "Se 
propune ca toate cele 29 de posturi vacante să se ocupe prin recrutare." 

Doamna Anca Dumitrescu - ca modalitate de ocupare. Modalitatea de ocupare a unei 
functii publice este următoarea: o funcţie se poate ocupa prin transfer. prin detasare, prin 
recrutare. prin promovare. Noi am propus ca toate acele posturi sa fie destinate prornovării. În 
cazul în care vom dori să le scoatem la concurs. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
verifică acest document şi confirmă faptul cii acel post este prin la modalitatea de ocupare prin 
recrutare, deci este doar o modalitate prevăzută din cele pe care vi le-am spus mai devreme. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - doamna Dumitrescu, pentru promovare 
spuneti mai jos: "corespunzător. acelaşi număr de 18 funcţii publice de execuţie vor fi supuse şi 

rezervate prornovării", deci sunt separat. Întrcbarea este dacă atât domnul Primar. cât şi 

dumneavoastră spuneţi că. probabil. nu veţi angaja încă 58 de persoane, dar întrebăm ANFP-ul. 
ca să nc avizeze aceste posturi, să le avem aprobate, ŞI noi nu avem intenţia să angajam atât dc 
mulţi oameni, de ce mai cerem atât de multe posturi, 58 de posturi noi" Pentru că am tacut 
caleulul pc cele 3 puncte. pe Aparat. pe Serviciul Public, şi acesta este numărul care ne-a ieşit. 

Doamna Anca Dumitrescu - domnule viceprimar, aceste posturi nu sunt în plus. sunt 
aprobate în Statul de funcţii existente la începutul anului 2016. Din acestea. o parte sunt ocupate 
si o parte sunt vacante. Din cele ocupate, funcţionarii de execuţie au dreptul să promoveze şi, în 
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acest timp. aceste posturi vor fi supuse reorganizării şi se regăsesc în plan la un grad profesional 
superior, iar cele vacante pot fi. aşa cum am mai spus. pot li ocupate prin recrutare. transfer. 
detasare, sau alte modalităţi. Noi le-am prevăzut la recrutare. În cazul în care vom dori să le 
scoatem la concurs. 

La funcţia de conducere vacantă, pc lângă varianta de recrutare. există şi varianta de 
promovare, de ocupare a unei funcţii publice prin promovare. şi atunci apare această distincţie si 
la funcţia de conducere. Posturile nu sunt nou înfiinţate. posturile au fost aprobate şi avizare de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, este doar o reactualizare a bazei de date. aşa cum am 
mai spus. deci este doar o bază de date. nu presupune organizarea de concursuri în plus. sau de 
posturi suplimentare faţă de statul de functii aprobat. Există o prevedere legală. este pusă de 
Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - desi cu văd lucrurile foarte clar separate aici. 
intrebarea este de ce nu ne-ati pus la dispoziţie un stat de funcţii şi o organigramă să vedem unde 
sunt aceste posturi. 

Doamna Anca Dumitrescu - vi le pot pune la dispoziţie până la sfârşitul şedinţei. 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - haideţi să discutăm Într-o şedinţă ordinară. ca 
să putem dezbate si în comisii. după cum a spus domnul Tincu. Nu Înţelegem urgenta. 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - era un act absolut necesar. asta era urgenta. 
Lucrăm fix pe organigrama şi statul de funcţii aprobate de consiliul local. în mandatul trecut. În 
2016. Problema noastră este în momentul de faţă. in momentul În care am încercat să organizăm 

un concurs. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici spunea că planul pentru ocupare pentru 
anul 2016 a expirat, mai daţi-ne o dată aprobare. Trebuie să intelegeti. sunt fix aceleaşi materiale 
care erau înainte. 

Doamna Anca Durnitrcscu - vacantate în luna decembrie, domnule vrcepnmar, avem 
funcţii publice vacantate în luna decembrie. 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - mulţumesc doamnei Anca Dumitrescu, 
retrag acest punct de pe ordinea dc zi. 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu 20 de voturi pentru şi I 
abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) - lipseste din sală la momentul votării 

domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu, 

Punctul 1 de pe ordinea de Li - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii 
definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare re anul 2016, nu 
prezintă discuţii. si. tiind supus la vot. acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (22). 

Punctul 3 de pc ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proin.tului retelei 

şcolare din municipiul Botoşani pentru anul şcolar 201? 2018. 
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Doamna consilicr Cătălina Camelia Lupaşcu - stimati colegi, revin la idea că trebuie 

să rezolvăm o problemă importantă pentru ceea ce înseamnă calitatea invătământului din 

Botoşani, şi anume problematica Liceului Pedagogic "Nicolae Iorga". 

Aici mă uit în primul rând la colegii mei din învăţământ care ştiu că este o situatie destul 

de dificilă, in sensul în care in 20 de spaţii de învăţământ respectiv săli de e1asă şi laboratoare 

funcţionează şi desfăşoară activitatea peste 1400 de elevi, în timp ce la câţiva metri de acest liceu 

se află Liceul "Elic Radu", acolo unde sunt cred eu, maxim 300 de elevi, care au la dispoziţie 

acelaşi spaţiu ca şi Liceul Pedagogic. 

Cred din tot sufletul că acest lucru ar li trebuit să se rezolve la Inspectoratul Şcolar şi imi 

doresc ca, printr-un consens, aici nu cred că mai este locul luptelor politice, printr-o bună 

comunicare, să rezolvăm problema acestor elevi care învaţă până la orele 20.00, şi care sunt 

nevoiti să traverseze oraşul dintr-un capăt în altul la acea oră. 

Nu ştiu dacă ce facem noi aici. atunci când aprobăm reţeaua şcolară, ar trebui să se 

întâmple printr-un simplu raport de specialitate În care ni se supune la vot acest lucru, eu cred ca 

ar trebui să avem date mai amănunţite, date privitoare la numarul de săli, la numărul de elevi 

care sunt în unităţile respective. astfel încât să încercăm să rcasczăm reţeaua şcolară. şi, desigur. 

să tie atât în beneficiul elevilor, cât şi în beneficiul primăriei, care asigură costurile de 

funcţionare. Este simplu să iti dau seama că acolo unde ai o unitate de învăţământ nepopulară, 

costurile de funcţionare cat în sarcina primăriei. iar spaţiul de acolo nu este suficient de bine 

utilizat 

Aş propune comisiei de educaţie din consiliul local să vină cu o rezolvare în acest sens în 

următoarele luni, pentru anul şcolar viitor. Profit de faptul că acolo o avem pc colega noastră, 

doamna Daniela Vicol, şi nu numai, care este şi în Inspectoratul Scolar. şi care sunt convinsă că 

va găsi o soluţie bună pentru rezolvarea acestei probleme. 

Doamna consilier Daniela Vicol - va trebui să faceţi o adresă către consiliul de 

administraţie al Inspectoratului Şcolar. iar următorul inspector şcolar general. împreună cu 

consiliul de administratie. va trebui să rezolve această problemă, să studieze dacă este vreo cale 

legală. dacă este corect să rezolve problema pe care aţi ridicat-o. 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - asta o ştiam şi eu, problema este că 

sunt convinsă că trebuie ajutor şi din partea consilierilor locali. şi cred că dumneavoastră, în 

comisia de invătământ. aţi putea chema conducerea celor două instituţii, şi. pec ale amiahilă. să 

se rezolve această problemă. E nevoie de o unitate de foriă. Inspectoratul Şcolar şi Consiliul 

Local, fiindcă ambele au influenţă asupra desfăşurării activităţii. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru şi 2 

abtineri (domnii consilieri Daniel Botezatu şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea notiţicării Regiei 

Autonome de Distribuţie şi Exploutare a Filmelor "Romania-Fitm" privind prcluorca sălii de 

spectacol cinematografic "Unirea ,. situată În municipiul Botoşani, str. Unirii, III". 24, in 

domeniul public al municipiulni Botoşani şi în administrarea Consiliutni Local - nu prezintă 
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discuţii. şi. fiind supus la vot. aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (22). 

Punctul 5 de pc ordinea de zi - Proiect de răspuns /0 p/âllgerea prealabilă a domnului 

Aioniţoaei Floricel >- nu prezintă discuţii. şi. fiind supus la vot. aceste este aprobat cu 14 voturi 

pentru şi 8 abtineri (domnii consilieri Iulian Blaga. Cătălin Boboc. Daniel Botezatu. Stefan 

Mihai. Paul Octav, Marius Leonardo Orosanu. Ady Petruşcă şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de 

aşteptări prin care 5;(' stabilesc pcrionnamck: asteptatc de la organele de administrare şi 

conducere ale intreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind 

intreprinderile publice care OII obligaţii specifice legat« de asigurarea serviciului public. pentru 

o perioadă de ce/ puţin 4 ani, adresată se Urban Scrv SA - nu prezintă discuţii. şi. fiind supus la 

vot. acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

Punctul 2 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărare privind aprobarea Scrisorii de 

aşteptări prin care se stabilesc perţorntanţclc aşteptate de /0 organele de administrare ,>i 

conducere ale intreprinderii publice. precum şi politica autorităţii publice tutelare privind 

intreprinderile publice care al{ obligatii specifici: legate de asigurarea serviciului public, pentru 

o perioadă de ce/ putin 4 ani, adresată SC Modem Ca/ar nu prezintă discuţii. şi. fiind supus la 

vot. acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru. I abţinere (domnul consilier Ady Petruscă) şi 1 

vot împotrivă (domnul consilier Ioan Brânzei). 

Pentru punctele 5 şi 6 de pe ordinea de zi, discuţiile ce au avut loc in cadrul adunărilor 

gcneralc urmează să fie consemnate de secretariatul cel două societăţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire adresei nr. 1357 din 09.01.20 I7. prin care domnul 
primar face cunoscut faptul că in perioada 12.01.20/7-25.01.2017 va efectua 9 zile din concediul 
din concediul de odihnă. urmând ca atribuţiile Primarului municipiului Botoşani să fie delegate 
prin dispoziţie domnului viceprimar Marian Murariu, iar cele de ordonator principal de credite 
doamnei administrator public Adriana Zăiceanu, 

Epuizându-sc materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi. domnul 

preşedinte de şedinţă - consilier Andrei Amos - declară lucrările şedinţei extraordinare închise 

PREŞEDINTEDE ŞEDI"lTĂ,
 

Consilier, ~,ECRE
 


