ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 27 aprilie 2017
Prin dispoziţia nr. 570 din 20.04.2017, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 27 aprilie 2017, ora 11 00 , În sala de şedinţe a
Primăriei.

Dispoziţia

nr. 570 din 20.04.2017 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 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.

1.
2.
3.
4.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Loca! din data de 31.03.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, ale
S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie a bugetului local şi a bugetului
instituţiilor publice finanţare integral sau parţial din venituri proprii, a bugetului
instituţiilor publice finantare integral din venituri proprii, a veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate În

afara bugetului local

şi

a bugetului creditelor interne pentru anu12016.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului
şi a bugetului creditelor interne la data de 31.03.2017.
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hotărâre

6. Proiect de
aprobarea

pentru modificarea anexei la HCL nr. 268/22.11.2016 privind
numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din

municipiul Botoşani pentru anul şcolar 2016 - 2017.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Sf.
Gheorghe Botoşani.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere, având ca
obiect terenul în

suprafaţă

de 4958 m.p, situat în municipiul

proprietar S.C. Electromining S.A.,

chiriaş

Botoşani,

hotărâre

hotărâre

hotărâre

Municipiului

suprafaţă

de 6 mp,

Sportiv "Cornişa".
urmează

a fi admise în

Botoşani.

privind prelungirea unor contracte de concesiune.

hotărâre

13. Proiect de

şi

privind aprobarea listei cu firmele ce

Incubatorul de Afaceri
12. Proiect de

nr.5,

privind inventarierea în domeniul public a unor bunuri generate prin

Proiectul Parcul de Agrement, Turistic
Il. Proiect de

Comişa,

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi",

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în
administrat de Colegiul Economic "Octav Onicescu",
10. Proiect de

str.

privind alegerea

Botoşani

preşedintelui

de

şedinţă

al Consiliului Local al

pentru lunile mai-iunie 2017.

14. Raport privind activitatea administratorului special S.C. Termica S.A. în perioada
ianuarie-martie 2017.
Nota anexă cuprinde
hotărâre

1. Proiect de

următoarele proiecte

de

hotărâre:

privind aprobarea Statului de

funcţii

al Serviciului Public Local de

Asistenţă Socială.

hotărâre

2. Proiect de

privind stabilirea

condiţiilor de

concesionarea unui teren

către

S.C.

Combisport Proiect S.R.L.
3. Proiect de

hotărâre

privind acceptarea unei

4. Proiect de

hotărâre

pentru aprobarea

intravilan CF 58164" în vederea
inclus)

şi

donaţii

- teren Alee ANL.

documentaţiei

realizării

"P.U.D. - str. Crizantemelor nr.30 

obiectivului "construire

P (garaj

împrejmuire teren."

5. Proiect de

hotărâre

pentru aprobarea

documentaţiei

"P.U.D. - str. Petru Maior nr, 9" 

intravilan CF!NC 51328 in vederea realizării obiectivului "construire
beci".
6. Proiect de

hotărâre

A" în vederea
spaţiu prestări
şi

locuinţă

locuinţă p+

pentru aprobarea documentatiei" P.U.D. - Calea

realizării

servicii

obiectivului "construire imobil P+ lE cu

IE+M

Naţională

şi

nr. 110

destinaţia locuinţă şi

şi comerţ (mecanică generală şi Iăcătuşărie), anexă gospodărească

garaj P".

7. Proiect de

hotărâre

pentru aprobarea

documentaţiei

"P.U.Z. - str.

Şoseaua Iaşului

- zona

Alfa-Land " - extravilan CF!NC 64409 în vederea realizării obiectivului "Întocmire PUZ
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+ RLU în vederea introducerii în intravilan a terenului S=7l65,00 mp

şi

construire cort

multifuncţional".

8. Proiecte de răspuns la contestaţiile d-lor
privire la HCL nr.55 şi 56 din 09.03.2017.
Şedinţa

este legal

Zămescu

Constantin

şi

Pricopi Gheorghe cu

constituită.

La lucrările şedinţei participă 22 de consilieri locali, lipsind domnişoara consilier local
Andreea Buiuc, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.
Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier local Andrei Amos, aceasta a fost
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Domnul consilier Marian Murariu numărul 7.

aş

dori

să

retrag de pe nota

anexă

proiectul cu

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu nota anexă, cu retragerea punctului 7 de pe
nota anexă, aceasta a fost aprobată cu 21 de voturi pentru şi I vot împotrivă (domnul consilier
Ady Petruşcă).
se dă cuvântul domnilor consilieri
interpelărilor de la punctul 1 al ordinii de zi.
Fiind

şedinţă

ordinară,

pentru prezentarea

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - aş dori un răspuns în scris privitor la
situaţia din str. Săvenilor, nr. 52, bl. G19. Aş vrea să ştiu dacă DiscoBar Alex S.R.L., aflat în
faliment, prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Păduraru Victor mai plăteşte redevenţă
pentru concesiunea intitulată terasă-bar, situată în laterala blocului din str. Săvenilor, nr. 52 (fost
50). De ce? Pentru că este o terasă abandonată, o zonă întunecoasă, având în vedere că iluminatul
public pe str. Săvenilor este doar pe o singură parte, şi e o zonă unde se ascund tot felul de
cetăţeni, care fac nu doar gălăgie, ci şi multe alte lucruri în zona respectivă, întunecoasă.
Aş vrea să ştiu dacă se mai plăteşte redevenţă pentru această concesiune, astfel încât să
intervenim pentru cei care sunt în cauză, şi, eventual, să se dărâme acea copertină a terasei, astfel
încât să nu mai dăm posibilitatea nimănui să se ferească în întuneric şi să facă diverse lucruri mai
puţin in conformitate cu legea.
Domnul consilier Andrei Amos - permiteţi-mi să dau citire unei adrese din partea
Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani, prin care ne solicită unele lucruri: "Către Primăria
Botoşani/ Consiliul local Botoşani: Prin prezenta vă rugăm a analiza posibilitatea parcului de
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recreere din incinta spitalului cu 10 bănci tip parc, 10 coşuri stradale pentru gunoi şi 2 mese tip
şah cu scaunele aferente. Solicităm cele mai sus menţionate în vederea creşterii gradului de
satisfacţie al pacientului internat pe o perioadă mai îndelungată, precum şi petrecerea timpului
liber în vederea recreerii într-un climat corespunzător". Semnează managerul instituţiei, Buga
Derscanu Mirel şi administrator, Derihaci Petru.
O altă problemă pe care a-şi dori să o supun dezbaterii dumneavoastră este în acelaşi timp
şi o rugăminte. Este vorba de tarifele practicate la Sala Polivalentă, pe care Consiliul local le-a
aprobat în anul 2009. Consider că pentru competiţii le majore care sunt aduse în Botoşani, şi aici
mă refer la, să spunem, numai la finale le de campionat naţional, ar trebui redusă chiria, accesul
în Sala Polivalentă, cu 50%. Nimeni nu e absurd, să spunem că sunt cheltuieli acolo, dar cu 50%
ar fi bine, pentru că în acea perioadă vin în Botoşani câteva sute de oficiali, sportivi, şi poate
promovăm şi noi numele municipiului, cu această ocazie.
Daniel,

şef Birou Achiziţii-Administraţie,

De asemenea, agenţii economici au de câştigat prin şederea acestor persoane la Botoşani
4-5 zile, şi cred că ar fi de bun simţ reducerea cu 50% a tarifelor, şi, subliniez, măcar pentru
finalele de campionat naţional. Sportul, după cum ştim, este cel mai bun ambasador al României,
ajungând la Botoşani, considerăm că şi al Botoşaniului. Dacă ţinem cont de cea mai recentă
olimpiadă, care a avut loc anul trecut, în 2016, vedem că sunt 6 botoşăneni care au reprezentat
România, din 1996. Prin urmare, dacă vorbim numai de 40 de cluburi care reprezintă municipiile
şi judeţele, dacă

fiecare şi-ar fi făcut treaba cum şi-a
reprezentarea şi altul ar fi fost numărul de medalii.
Voi iniţia, pentru şedinţa următoare, un proiect de

făcut-o Botoşaniul,
hotărâre,

prin care o

alta ar fi fost
să vă

rog

şi să

supunem la vot acest lucru.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - mă scuzaţi că intervin din nou, dar aş
vrea să atrag atenţia asupra faptului că aseară, în jurul orei 20.00, Centrul Vechi era sub asediul
seminţelor şi
să

a persoanelor care stăteau pe treptele unor agenţi economici şi făceau ceea ce ştiu
facă mai bine.
Mi-am propus ca în fiecare şedinţă de consiliu local să atrag atenţia, astfel încât cei care

trebuie să supervizeze zona respectivă, să-şi readucă aminte, fiindcă am observat că avem
pulseuri, în momentul în care cineva solicită acest lucruri, facem câteva zile ceea ce trebuie să
facem, să supervizăm şi să monitorizăm zona
ne-au simţit şi acele persoane slăbiciunea, au

respectivă, după
simţit că

care o abandonăm. Probabil aici
facem lucrurile doar, probabil, pe fond

emoţional.

bănci

Cea de-a doua solicitare este cea privitoare la întreţinerea mobilierului stradal, respectiv
şi coşuri de gunoi din lemn. Consider că pentru estetica oraşului e absolut necesar atât în

parcuri, cât şi în celelalte zone publice ale oraşului, mai ales în Centrul Vechi, acestea să fie
vopsite, fiindcă arată deplorabil, şi e păcat ca în anumite zone frumoase ale oraşului privitorii să
se împiedice în a privi estetica

oraşului

în asemenea lucruri.
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De aceea,

vă

rog

să aveţi

o

intervenţie

în estetica

oraşului,

mai ales

că

suntem în sezonul

cald.

Procesul verbal de la punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat pe bază de semnături, cât
prin supunerea la vot a acestuia, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).

şi

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2017, ale Se. Urban Serv SA., Se. Locativa SA., Se. Eltrans SA.
şi Se. Modern Calor SA. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3,
nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru
şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) - lipseşte din sală la momentul votării
domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de
execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne

pentru anul 2016. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. I şi nr. 5, nu prezintă
discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi
în sală (21) - lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Gabriel Augustin
Alecsandru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetului
local al municipiului Botoşani şi a bugetului creditelor interne la data de 31.03.2017- este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. I şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la
vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (21) - lipseşte din
sală

la momentul

votării

domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL
nr. 268/22.11.2016 privind aprobarea numărului de burse acordate in învăţământul

preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul şcolar 2016 ~ 2017 - este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot
proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în (22).
Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului de Recuperare Sf Gheorghe Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. l

şi

nr. 5, nu

prezintă discuţii, şi,

fiind supus la vot proiectul de

este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în (22).
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hotărâre

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de

privind aprobarea prelungirii unui
contract de inchiriere, având ca obiect terenul in suprafaţă de 4958 m.p. situat în municipiul
Botoşani, str. Corn işa, nr.S, proprietar s.e. Electromining S.A., chiriaş Colegiul Tehnic
"Gheorghe Asachi" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. S.
Ţurcanu

Domnul consilier Eugen Cristian

aş

-

să

vrea

Îi rog pe cei care sunt În

conducerea Inspectoratului Şcolar, a factorilor de decizie, să Încerce să lămurească un aspect În
ceea ce priveşte administrarea curţii interioare a acestui grup şcolar şi a atelierelor, deoarece
locul respectiv s-a transformat intr-un veritabil parc auto, sunt multe autoturisme şi autoutilitare,
unele nici

măcar

Ştiu că
continuă

curte
de

plăcuţe

de Înmatriculare
şi

am mai spus acest lucru

şi

se repară

În anii

cu mai mare amplitudine acest fenomen

interioară

către

nu au

pe care copiii o folosesc ca

cei de la atelierul

şcolii şi

să aibă

către

de

şi

se Întreţin În atelierul

precedenţi,

câţiva

şcolii.

nicăieri,

efectul nu se vede

este regretabil. Noi

acces

cei care

şi

plătim

metri, iar restul

administrează

2700 de lei pe o

curţii

respectivele

se

este

clădiri

folosită

În interes

propriu.
Vă
înăuntru,

rog

să interveniţi, şi măcar să Îşi scoată maşinile afară. Dacă

asta e,

dumneavoastră aveţi

în mâini Inspectoratul

să

le repare

pârghii de a

influenţa

vor continua

Şcolar şi aveţi

acolo lucrurile în sens pozitiv.
Domnul

preşedinte

director Onuţu, care este în

de

şedinţă

sală şi

Ionuţ

Andrei - cred

că

a auzit

şi

domnul

poate interveni pe acest subiect.

Fiind supus la vot proiectul de
abţineri

Cosmin

(domnii consilieri Paul Octav

şi

hotărâre,

acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru

Eugen Cristian

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de

şi

2

Ţurcanu).

hotărâre

privind aprobarea inchirierii unui
teren in suprafaţă de 6 mp, administrat de Colegiul Economic "Octav Onicescu" - este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr, 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la
vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru şi I abţinere (domnul
consilier Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind inventarierea in domeniul
public a unor bunuri generate prin Proiectul Parcul de Agrement, Turistic şi Sportiv" Cornişa"
- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. S.
Domnul Secretar Ioan Apostu -

faţă

de forma

iniţială

a proiectului de

hotărâre,

au

intervenit nişte modificări în ceea ce priveşte clasificarea şi valorile unor bunuri. În Anexa I sunt
redate bunurile

aparţinând

domeniului public al municipiului
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prinse atât mijloacele fixe, cât şi obiectele de inventar, şi am modificat Anexa 2 în sensul în care
am prins numai mijloacele fixe şi am introdus o nouă anexă, Anexa 3, care cuprinde obiectele de
inventar care se transmit în administrarea Direcţiei de Servicii Publice. Diferenţierea se face pe
baza valorii de inventar a respectivei.
În aceste condiţii, după art. 3 se impune introducerea unui nou articol, art. 4 privind lista
obiectelor de inventar care se transmit în administrarea Direcţiei de Servicii Publice, iar art. 4 va
deveni art. 5.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - ne puteţi da o lămurire, vă rog?
Pentru că aici avem o listă a bunurilor de inventar pe care le trecem în patrimoniul
municipalităţii. În această listă, de exemplu, avem patinoar, avem amfiteatru de llOO mp, aceste
bunuri le treceţi doar scriptic în contabilitatea dumneavoastră, sau le transferaţi la DSPSA,
pentru că eu nu am făcut recepţia acestor bunuri. Nu ştiu dacă există, dacă sunt gata, dacă sunt
construite. Eu, În calitate de preşedinte de comisie de recepţie.
Doamna director economic Mirela Gheorghiţă - există un proces-verbal de predare,
respectiv preluare a acestor bunuri care au fost finalizate la Cornişa, Recepţia la terminarea
lucrărilor se va face ulterior, când se vor face şi probele şi se constată că, Într-adevăr, pot fi
exploatate.
Din momentul În care constructorul a finalizat anumite obiecte, mi se pare normal să le
preluăm, să le putem şi noi utiliza, la rândul nostru, pentru că putem realiza nişte venituri.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - staţi un pic, dumneavoastră
spuneţi că le preluăm, realizăm venituri la amfiteatru, şi noi nu am făcut recepţia la amfiteatru?
Doamna director economic Mirela
momentul în care se hotărăşte.

Gheorghiţă

- le terminarea

lucrărilor

o

să

o facem, în

Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - şi dacă se întâmplă ceva până la
terminarea lucrărilor, şi constructorul spune că s-a întâmplat din cauza noastră, pentru că a
semnat DSPSA-ul recepţia?
Doamna director economic Mirela Gheorghiţă - nu, este în perioada de garanţie, a înţeles
şi constructorul, a înţeles toată lumea, discuţiile acestea au mai existat, aşa s-a hotărât.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - aşa s-a hotărât, eu sunt
preşedinte de comisie de recepţie, eu nu votez acest proiect.
Doamna director economic Mirela

Gheorghiţă
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stimaţi

- este preluarea

colegi,

efectivă

votaţi

cum

a bunurilor, nu

Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - eu înţeleg ce spuneţi, dar atunci
când vom face recepţia la finalizarea lucrărilor, pot apărea divergenţe în care constructorul poate
spune că le-a predat în regulă, iar noi, când facem recepţia, între timp, s-au deteriorat, pentru că
nu ştim când va fi gata Parcul de Agrement Comişa, pentru că, dacă este gata peste 3 ani şi
atunci îmi spun colegii să fac recepţia, cine răspunde?
Doamna director economic Mirela Gheorghiţă - de la data recepţiei va curge garanţia de
bună execuţie; de la data recepţiei, la terminarea lucrărilor. Deocamdată, noi le-am preluat,
pentru a vedea dacă funcţionează şi dacă sunt în regulă.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - nu se poate aşa ceva, eu nu
votez. Mai sunt discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, vă supun votului dumneavoastră acest
proiect.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu II voturi pentru, I vot
împotrivă (domnul consilier Ioan Brânzei) şi 10 abţineri (doamnele consilier Silvia Carmen
Diaconu şi Daniela Vicol şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici,
Vasile Chiru, Laurenţiu Maftei, Marian Murariu, Ady Petruşcă, Mihai Gabriel Tanasă şi Mihai
Tincu).
Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele
ce urmează a fi admise in lncubatorul de Afaceri Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot proiectul de hotărâre,
acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian
Ţurcanu).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte
de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 şi, fiind supus
la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi
(22).
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Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile mai-iunie 20ţ 7 - este avizat
favorabil de comisia de specialitate Of. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - grupul de consilieri PNL îl propune pe
domnul Blaga lulian pentru următoarele două luni.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru
abţinere (domnul consilier lulian Blaga).

şi

I

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Raport privind activitatea administratorului special
Se. Termica SA. in perioada ianuarie-martie 2017.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - dacă sunt întrebări pentru
domnul administrator, care este prezent în sală, vă rog să vă înscrieţi la cuvânt. Dacă nu sunt,
trecem la nota anexă.
Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii
al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate Of. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).
Punctul 2 de pe Nota Anexă -- Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de
concesionarea unui teren către Se. Combisport Proiect SR.L. - este avizat favorabil de
comisiile de specialitate Of. 1, Of. 3 şi Of. 5.
Domnul Secretar Ioan Apostu - în cauză nu se poate pune problema unei concesionări
prin licitaţie publică, solicitantul este adjudecatarul proprietăţii spaţiului construcţie realizat pe
un teren concesionat, iar potrivit art. 41 din Legea nr. 50/1991, în condiţiile în care proprietarul
unei construcţii realizate pe un teren concesionat înstrăinează proprietatea, noului dobânditor al
construcţiei să i se transmită şi contractul de concesiune.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - eu nu voi vota acest proiect de
pe ordinea de zi, deoarece modalitatea prin care este transmisă plata redevenţei pentru primul an,
fără a fi făcut vreo comparaţie cu preţul pe zonă, condiţia care este transmisă acolo, să aşteptăm
această societate să câştige StartUp Nation sau alte proiect cu fonduri europene mi se pare
discriminatorie. Pe cale de consecinţă, nu voi vota acest proiect.

9

Proces verbal

şedinţă ordinară

Consiliu Local Botoşani
din data de 27 aprilie 2017

Domnul consilier Mihai Tincu - pentru vot, trebuie aliniat preţul vis-a-vis de teren, de
zona terenului, de preţurile care se practică.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - domnule Puiu, ne puteţi spune
dacă este un preţ mai mic În proiectul de hotărâre faţă de preţul zonei?
Domnul şef serviciu Cezar Puiu - preţul pe care l-am propus acum nu este preţul zonei,
este mai mare, pentru că noi ne-am raportat la preţul iniţial, preţ iniţial obţinut prin licitaţie
publică, deci de asta. Preţul zonei acum ar fi 7,56 lei, iar propunerea este de 9,50 lei. Deci noi nu
ne-am raportat la preţul zonei, ne-am raportat la preţul obţinut prin licitaţie de fostul proprietar.
Este În documentaţie nota de la licitaţie.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - de fapt, suntem la o solicitare venită de la
un agent economic, pe un program mult mai nou, despre care se vorbeşte in ultima vreme,
StartUp Nation. În ce situaţie suntem acum? Un agent economic doreşte ca prin acest program,
căruia i s-a făcut o publicitate foarte mare, să obţină nişte bani europeni.
Acest agent economic mai are Încă doi ani de contract cu Primăria Botoşani. Pe perioada
contractului noi nu putem să facem nimic, este un contract. Ce îşi doreşte el? Să obţină nişte bani
prin programul naţional, să investească În zona respectivă.
Una din condiţiile care se pune prin acest program naţional, condiţii de eligibilitate a
proiectului când îl depune, este să aibă un contact de minim 5 ani. Ce am spun noi? Am spus da,
aprobăm de principiu cei doi ani jumătate, plus Încă 5 ani ca să îşi facă programul, să îşi depună
documentaţia.

Dacă

nu obţine finanţarea naţională, dacă nu obţine finanţarea, revine În anvelopa fostului
contract, pe cei 2,5 ani care Îi mai are, la linia 4 de aici asta spune. Noi asta spunem: haideţi să Îi
permitem cetăţeanului, asociaţiei, persoanei juridice să Îşi depună acest proiect.
Obţine finanţarea, foarte bine, cel mai bine pentru el şi poate şi pentru oraş. Nu o obţine,
ne Întoarcem şi vorbim cu el În 2019, când îi expiră contractul. Nu văd altfel, pentru că dacă nu
răspundem la o solicitare a unui agent economic sau a unui cetăţean, avem o problemă, pentru că
va spune că din cauza noastră nu a obţinut finanţarea, nu a accesat fonduri europene. Asta era
ideea pentru care am propus acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - mi se pare, ca să justific votul
pe care În continuare îl voi da, "Împotrivă", mi se pare discriminatoriu, pentru că aşa aş putea să
fac şi eu StartUp Nation, dacă aţi fi de acord să îmi daţi o bucată de teren, şi, dacă nu fac, vă
promit că o dau înapoi.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - dar el o are până în 2019.
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Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - mai are
există un interes foarte mare pentru acest proiect, nu aş vrea...

Încă

doi ani.

Ştiu că

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru, I vot
Împotrivă (domnul consilier Ioan Brânzei) şi 5 abtineri (domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei,
Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Laurenţiu Mafiei şi Ady Petruşcă).
Punctul 3 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii 
teren Alee ANL - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă
discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi
(22).
Punctul 4 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
"P. UD. - str. Crizantemelor nr.30 - intravilan CF 58164" în vederea realizării obiectivului
"construire locuinţă P (garaj inclus) şi imprejmuire teren" - este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii,
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).

şi,

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu

Punctul 5 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
"P.UD. - str. Petru Maior nr. 9" - intravilan CF/NC 51328 în vederea realizării obiectivului

"construire locuinţă P+ lE+M şi beci" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi
nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi (22).
Punctul 6 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "
P. UD. - Calea Naţională nr. 110 A" in vederea realizării obiectivului "construire imobil
P+ 1E cu destinaţia locuinţă şi spaţiu prestări servicii şi comerţ (mecanică generală şi
lăcătuşărie), anexă gospodărească şi garaj P" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate
nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuţii,
voturi a consilierilor prezenţi (22).

şi,

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de

Punctul 7 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
"P. Uz. - str. Şoseaua Iaşului - zona Alfa-Land" - extravilan CF/NC 64409 in vederea
realizării obiectivului "Întocmire PUZ + RLU în vederea introducerii în intravilan a terenului

S=7165,00 mp şi construire cort

multifuncţional"

II

- retras.
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Punctul 8 de pe Nota Anexă - Proiecte de răspuns la contestaţiile d-lor Zărnescu
Constantin şi Pricopi Gheorghe cu privire la HCI nr.55 şi 56 din 09.03.2017, şi, fiind supuse la
vot, acestea au fost aprobate cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina
Camelia Lupaşcu) şi 4 abţineri (domnii consilieri Daniel Botezatu, Paul Octav, Marius Leonardo
Oroşanu şi Eugen Cristian Ţurcanu).
Domnul preşedinte de şedinţă Cosmin Ionuţ Andrei - mai avem o cerere din partea
domnului Anghelache Florin, dacă este în sală, iar dacă nu este, o vom discuta în şedinţa
următoare.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat
preşedinte de şedinţă - consilier Cosmin Ionuţ Andrei - declară
închise.

şedinţei

de

lucrările şedinţei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

SECRETAR,
Ioan Apostu

Cosmin Ionu Andrei
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