ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 28 februarie 2017
Prin dispoziţia nr. 303 din 21.02.2017, Primarul Municipiului Botoşani a convocat Consiliul
Local În şedinţă ordinară pentru data de 28 februarie 2017, orele 11 00 , în sala de şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia

nr. 303 din 21.02.2017 este

anexată

la dosarul

şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin
de Botoşani", precum şi la avizierul Primăriei şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile

la

şedinţă

s-au

făcut

Este ascultat Imnul de Stat

atât în scris, cât
şi

şi

anunţ

în cotidianul ,,Monitorul

prin contactarea telefonică a consilierilor.

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 Botoşani.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2017.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 53/2015 privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes
local.
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din 31 ianuarie 2017
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele realizate prin programele Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe.

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cotei autorităţii publice locale în vederea realizării
calculului chiriei pentru locuinţele realizate prin programele Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe în cazullocatarilor cu vârsta de peste 35 ani.
6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management
/soluţionare a contestaţiilor la Teatrul pentru Copii si Tineret "Vasilache" Botoşani.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit
repartizate în regim de urgenţă.

Proces ver bal

8. Proiect de
organizare

hotărâre

şedinţă ordinară

Consiliu Local Botoşani
din data de 28 februarie 2017

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentul de
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din municipiul

şi funcţionare al

Botoşani.

9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Botoşani.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.
II. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de Închiriere a unor spaţii din incinta
punctelor termice, proprietatea municipiului Botoşani.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise În Incubatorul
de Afaceri Botoşani.
13. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Consiliului Judeţean asupra spaţiilor
din imobilul proprietatea municipiului situat În Str. Poştei nr. 2.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu către Asociaţia Crescătorilor de Oi Caracul
din Botoşani.
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D. - str. Eternităţii nr. 23" În
vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, împrejmuire teren şi racord utilităţi".
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei "P.U.D. - str. Zimbrului nr. 30 "În
vederea realizării obiectivului "construire locuinţă D + P + M şi Împrejmuire teren".
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei ';P.U.D. - str. Colonel V. Tomoroveanu
nr. 15A (fost nr. 15)" În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P + lE +M şi
imprejmuire teren".
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de
investiţii: "Reabilitare şi modernizare strada Dimitrie Bolintineanu, municipiul Botoşani",
"Reabilitare şi modernizare strada Ion Creangă, municipiul Botoşani", "Reabilitare şi
modernizare strada Crinilor, municipiul Botoşani", "Reabilitare şi modernizare strada Iuliu
Maniu, municipiul Botoşani, "Reabilitare şi modernizare strada Alexandru cel Bun,
municipiul Botoşani", "Reabilitare şi modernizare strada Drumul Tătarilor, municipiul
Botoşani", "Reabilitare şi modernizare strada Nicolae Iorga, municipiul Botoşani".
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice-economici pentru obiectivele de
investiţii: ,,REABILITARE SALA DE SPORT - CORP CI, ŞCOALA GENERALĂ
GIMNAZIALĂ ELENA RAREŞ, municipiul Botoşani", "LUCRĂRI DE MODERNIZARE
PENTRU AUTORIZARE LA INCENDIU SEMINARUL TEOLOGIC SFÂNTUL
GHEORGHE,
municipiul
Botoşani",
"DOCUMENTAŢIE
DE
AUTORIZARE
SECURITATE LA INCENDIU GRĂDINIŢA NR. 22 CU PROGRAM PRELUNGIT,
municipiul Botoşani".
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări prin care se stabilesc performanţele
aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi
politica autorităţii publice tutelare privind întreprindcrlle publice care au obligaţii specifice
legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani, adresată SC
Modern Calor SA.
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21. Proiect de hotărâre alegerea preşedintelui de
Botoşani pentru lunile martie - aprilie 2017.
22. Diverse.

şedinţă

şedinţă

ordinari! Consiliu Local Botoşani
din data de 28 februarie 2017

al Consiliului Local al Municipiului

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivele de investiţii: "AMENAJARE PISTA DE ATLETISM LA TERENUL DE SPORT AL
LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV MUNICIPIUL BOTOŞANI", "AMENAJARE GRUPURI
SANITARE INTERIOARE SI RACORD CANALIZARE ŞCOALA NR.9 - GRĂDINIŢA NR.I6
STRADA PRUNILOR NR.8 , municipiul Botoşani", "LUCRĂRI DE MODERNIZARE PENTRU
AUTORIZAREA LA INCENDIU GRĂDINIŢA ŞCOLII SFÂNTUL NICOLAE, municipiul
Botoşani", "RELOCARE GRĂDINIŢA 24, municipiul Botoşani, "EXECUŢIE UTILITĂŢI PENTRU
SALA DE ATLETISM BOTOŞANI, municipiul Botoşani".
2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Botoşani cu comuna Curteşti şi Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară "Zona MetropolitanăBotoşani" pentru urmarea procedurilor de
achiziţie publică În vederea finanţării şi realizării obiectivului de investiţie "Şosea de centură a
municipiului Botoşani prin comuna Curteşti".
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu către Sindicatul Judeţean al Pensionarilor
din Botoşani.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziţii din lista bunurilor aparţinând domeniului
public al municipiului Botoşani.
S. Proiect de hotărâre privind inventarierea În domeniul public a unor terenuri proprietatea
municipiului.
Şedinţa este

La

legal

constituită.

lucrările şedinţei participă toţi

Domnul

cei 23 de consilieri locali.

preşedinte Andrei

primăvară frumoasă, şi,

Amos - ţinând cont că mâine este I martie, vă doresc tuturor o
În special, doamnelor şi domnişoarelor din consiliu, precum şi tuturor

botoşănencelor noastre.

Fiind supusă la vot ordinea de zi Împreună cu nota anexă, cu retragerea punctului 17 de pe
ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).

Domnul preşedinte de
chiriaşilor

şedinţă

de la ANL, aceştia au dorit
aprobare dorinţa lor de a lua cuvântul.

Andrei Amos - ţinând cont că În sală sunt reprezentanţi ai
ia cuvântul la Începutul şedinţei noastre, aşadar supus spre

să

Fiind supusă a vot solicitarea reprezentanţilor chiriaşilor ANL de a lua cuvântul, aceasta este
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).
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Consiliu Local Botoşani
din data de 28 februarie 2017

Reprezentant chiriaşi ANL - a fost înaintată către dumneavoastră o petiţie depusă de către
avocatul nostru retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 5 al şedinţei din
data de 28.02.2017, întrucât apreciem că nu a fost respectată procedura de lege specială, procedură
care a atras avizul de nelegalitate din partea Instituţiei Prefectului pentru HCL nr, 2912017.
Contrar celor reţinute în raportul de specialitate din 22.02.2017 ataşat la prezentul proiect de
pe ordinea de zi HCL nr. 2912017, nu a primit avizul de legalitate, motivat de faptul că nu s-a
respectat procedura specială prevăzută de Legea nr. 5212003.
În aceleaşi condiţii, fără parcurgerea obligatorie a acestei proceduri, s-a purces la iniţierea
unui nou proiect de hotărâre care vizează acelaşi lucru. În primul rând, rin modalitatea de iniţiere a
acestui nou proiect, au fost eludate prevederile obligatorii ale Legii nr. 215/2001 şi cele ale Legii nr.
52/2003. Legea nr. 5212003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prevede, la art.
2, principiile care stau la baza acestei legi, respectiv: a) informarea, în prealabil, din oficiu a
persoanelor asupra problemelor de interese public, care urmează să ie dezbătute de instituţiile
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; b)
consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa autorităţilor publice în procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.
Aceste prevederi sunt obligatorii, sens în care art. 4 din lege specifică faptul că autorităţile
administraţiei publice sunt obligate să respecte dispoziţiile legii în cauză sunt: autorităţile
administraţiei publice locale, consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile
publice de interes local sau judeţean.
În aplicarea principiului transparenţei decizionale, Legea nr. 5212003 prevede o procedură
specială privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative astfel: în cadrul procedurii
de elaborare a actelor normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ
referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-I afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil
publicului şi să-I transmită către mass-media centrală sau locală, după caz.
Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului
în condiţiile alin. I cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către
autorităţile publice; anuntul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive,
un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact
şi/sau fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită,
locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ; la publicare anunţului, autoritatea administraţiei
publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru proiecte de acte normative prevăzute la alin. 2
pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice.
Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ. După acest lucru, a fost cerut în scris de către o asociaţie
legal constituită sau către o altă autoritate publică.
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Nici una din etapele de mai sus nu au fost respectate în faza premergătoare a acestui proiect de
act normativ. Aşadar, referitor la prevederile Legii nr. 5212003 din dispoziţiile citate, rezultă că
legiuitorul a urmărit informarea cetăţenilor, consultarea şi participarea activă a lor în procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative, cum sunt şi cele care stabilesc taxele locale, ce conţin
reglementări de principiu, formulate în abstract şi care sunt destinate unui număr nedeterminat de
persoane, indiferent de conţinutul acestui act.
Astfel, autoritatea publică este obligată să respecte o procedură specială ori, În cazul de faţă,
nici una din aceste dispoziţii nu a fost respectată, nu s-a stabilit niciun termen pentru comunicarea
opiniilor, nu s-a afişat anuntul În mass-media şi pe site, după cum rezultă din extrasul de pe site
ataşat.

Aşa

cum am semnalat În cererea depusă în data de 24.02.2017, Locativa S.A. percepe deja
chiria, inclusiv pe luna ianuarie 2017 la cuantumul iniţial. Este evident că, prin adoptarea acestui
proiect, În aceeaşi şedinţă în care se va solicita revocarea celui anterior, se urmăreşte, de fapt, o
continuitate temporară care să justifice acţiunea nelegală a Locativa S.A..
Vă învederăm, din nou, că art. 15 din Constituţie, prevede că legea dispune numai pentru
viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. În acelaşi timp, Curtea
Constituţională a subliniat de multă vreme caracterul universal al principiului la care ne referim,
principiul neretroactivităţii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul de reglementare al
acestuia.
Pe cale de consecinţă, reflectat la nivelul constituţional, prin disp. art. 15, alin. 2 din
Constituţia României, principiul neretroactivităţii se aplică şi actelor normative ale autorităţii
administraţiei publice locale, care, potrivit disp. art. 78 din din Legea nr. 24/2002 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, se adoptă ori se emit pentru reglementarea
unor activităţi de interes local, iar, conform art. 79, reglementările cuprinse În hotărârile consiliilor
locale nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel
superior.
De principiu, efectele actului administrativ cu caracter normativ se produc numai pentru
viitor, şi nu pot retroactiva, sens În care dispoziţiile art. 49, alin. I din Legea nr. 21512001 privind
administraţia publică locală prevede că hotărâri le cu caracter normativ devin obligatorii şi produc
efecte de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.
Astfel, în ipoteza În care se va purcede la adoptarea acestei noi hotărâri, chiria va putea fi
percepută doar cu data de 01.03.2017 şi nu din ianuarie 2017.
Pe actul acesta am o copie după o chitanţă care a fost emisă de Locativa, reprezentând chiar
lunii ianuarie, deja se încasează pe luna ianuarie.
Astfel, Întrebarea este una firească, răspunsul simplu ilustrează doar i1egalitatea acestui
proiect: în februarie 2017, Locativa cum a perceput şi încasat chiria, avându-se în vedere cota locală
de O, 1% neadoptată Încă, nici măcar nu era În fază de proiect, sau cea de 0,5%, adoptată iniţial la
finalul lunii februarie şi În curs de revocare?
În concluzie, pentru toate motivele expuse mai sus, apreciem că proiectul iniţial este nelegal,
solicitându-vă să dispuneţi retragerea de pe ordine de zi.
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Reprezentantă

a chiriaşilor ANL - am trimis o petiţie, în nume personal, tot cu aceeaşi
la ministerul Dezvoltării, la care îmi răspunde doamna ministru că nu ţine de Ministerul
Dezvoltării această chestiune, ci autorităţile locale stabilesc chiria şi tot ceea ce ţine de chirii, în
funcţie de legea care s-a dat, şi nu cred că se va rezolva ceea ce am discutat noi data trecută cu
domnul Primar, adică ordonanta să fie retrasă sau abrogată. Din câte înţeleg, este oficial, nu este
invenţie, este un răspuns oficial.
Şi a doua chestiune tot aici mi se explică, că autorităţile locale, în termen de 90 de zile de la
care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi vândute sunt obligate să intabuleze
şi să facă absolut tot ceea ce ţine de autorităţile locale pentru ca noi să putem cumpăra aceste locuinţe.
În caz contrar, din câte văd aici, se aplică o penalizare de către Ministerul Dezvoltării.
În numele cetăţenilor care doresc să cumpere de la ANL locuinţele, solicit să faceţi toate
demersurile să putem cumpăra.
problemă

Domnul Secretar Ioan Apostu - am să încerc să vă răspund la plângerea dumneavoastră şi la
cererea de retragere a proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. Strict tehnic, tot ceea ce aţi
prezentat dumneavoastră în plângere reprezintă procedura clasică de elaborare, cu respectarea
transparenţei decizionale, a unui act normativ, dar mă întreb care este actul normativ la care
dumneavoastră faceţi referire, pentru că administraţia locală nici prin proiectul adoptat în luna
ianuarie, nici prin proiectul de hotărâre supus atenţiei dumneavoastră nu adaugă nicio normă la
ordinea juridică existentă.
Noi vă rugăm să observaţi că nu facem decât să aplicăm o normă de interes general, o normă
preexistentă. Această cotă a administraţiei locale nu reprezintă decizia deliberativului local, ea este
impusă de HG nr. 25 1/2016, care instituie această cotă la dispoziţia administraţiei locale, care poate fi
de până la 1% din valoarea de inventar a locuinţei, deci noi nu adăugăm la ordinea de drept şi la
normele juridice existente, noi facem aplicarea unui act normativ, HG nr, 251/2016, act normativ care
a fost adoptat cu respectarea procedurii transparenţei decizionale.
Am verificat astăzi dimineaţă, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, în anul 2015, în
luna decembrie, a fost publicat anuntul privind proiectul de hotărâre, care ulterior a devenit Hotărârea
Guvernului nr. 251120 I6, asta ca să ne lămurim cât este de normativă această hotărâre a Consiliului
Local.
Da, dacă introduceam noi o cotă peste cea reglementată de Guvern, prin hotărâre, atunci ne
aflam în fata unei decizii a administraţiei care se concretiza într-un act normativ, Dar, atât timp cât
fac doar aplicarea unei norme legale şi mă înscriu în marja procentuală reglementată de acea hotărâre,
nu pot spune că această decizie îmi aparţine, fac doar aplicarea unui text de lege, nu institui o normă
nouă.

Cu privire la revocarea hotărârii ca urmare a cererii Instituţiei Prefectului, a hotărârii din
ianuarie, vreau să vă spun că motivele pentru care dau aviz de legalitate nu sunt cele din cererea de
revocare. În cererea de revocare se vorbeşte, din nou, despre caracterul normativ al hotărârii de
consiliu local. Nu, nu acestea sunt. Dau avizul de legalitate pe o problemă de oportunitate. La data
adoptării acelei hotărâri nu s-a avut în vedere sau nu am ştiut exact la ce se aplică procentul de până la
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1%, noi am spus atunci că se aplică la valoarea totală a chiriei. Nu, se aplică la valoarea de inventar.
Acesta este considerentul pentru care dau.
AI doilea considerent este că un atac în contencios al Prefectului ar duce la suspendarea
aplicării acelei hotărâri, care nu ar face decât să mărească gradul de nesiguranţă juridică, deci nu am
putea să calculăm în continuare chiriile. Acestea sunt motivele pentru care nu îmi însuşesc
argumentele privind caracterul normativ al hotărârii adoptate de către consiliul local în luna ianuarie
2017.
Dacă vreti, putem avea o discutie şi cu avocatul dumneavoastră pe această problemă.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - eu voi încerca să fac un pic de lumină, fără
aceşti termeni juridici. Avem o hotărâre de guvern care calculează, ne spune nouă cum să calculăm
chiriile, cu o singură variabilă, care rămânea la latitudinea consiliului local, acea variabilă între O şi
1%, care reprezintă cota autorităţii publice locale. În momentul în care noi am hotărât cota autorităţii
publice locale, era singura variabilă care rămânea la îndemâna consiliului local, de asta am şi flicut
acel proiect de hotărâre. Vreau să vă spun că această cotă se aplică doar chiriaşilor care au depăşit
vârsta de 35 de ani, deci care nici măcar nu mai intră în conditiile de bază a chiriaşilor din ANL.
Restul de transparenţă decizională este la nivel national, chiria a fost stabilită prin hotărâre de
guvern, şi s-a flicut, la vremea respectivă, respectând deciziile de transparenţă. un atac, o discutie de
acest gen se putea face de către orice ANL-ist din orice localitate din România cât era pe site-ul
ministerului.
Soluţia pe care o văd eu în momentul de faţă, pentru că am avut o discuţie cu dumneavoastră,
şi ştiţi prea bine că m-am deplasat la Bucureşti, am vorbit cu cei de la Ministerul Dezvoltării
Regionale, şi i-arn întrebat: avem o problemă, iar problema era la nivel naţional, nu era numaidecât la
Botoşani, cu stabilirea cuantumului chiriei.
La momentul respectiv, şi eu, şi nu numai eu, şi o serie de colegi de-ai mei din Botoşani cu
ranguri, parlamentari, neparlamentari, toată lumea e interesată, chiar şi secretara de stat de la
Ministerul Dezvoltării Regionale ne-a spus că se lucrează la o modificare a ordonanţei, trebuia să fie
gata, nu s-a întâmplat asta, dar, din câte ştiu, se lucrează acest aspect.
Noi vom fi obligaţi clar să aplicăm hotărârea de guvern. Ce aş vrea să propune eu astăzi
consiliului local, dacă tot avem cota între O şi 1%, singura variabilă care cade în sarcina consiliului
local, este să mergem, până apare ordonanta şi, poate, ne mai luminează, să mergem cu o cotă de 0%,
pentru că, pe de cealaltă parte, avem obligatia să respectăm hotărârea de guvern, şi asta va fi la
punctul 5. Pentru că, în momentul în care mergem cu 0%, nu mai avem niciun motiv să spunem că
am flicut sau că nu am flicut bine, pentru că vorbim de 0%.
Cred că este absolut necesar să c1arific şi problema solicitărilor de vânzare a apartamentelor
ANL, şi o c1arific, pentru că am văzut nişte luări de poziţie, şi să respectăm adevărul: obligaţia este,
clar, a proprietarului, de a face cărţile funciare, cu tot ce înseamnă defalcarea respectivă,
apartwnentarea, ca să ştiţi dumneavoastră câţi metri pătraţi sunt utili, câţi sunt cei în plus, ca să putem
să facem calculul.
Din păcate, şi vreau să lămuresc odată lucru acesta: că cineva trebuia să ceară, nu, este
obligaţia consiliului local să aloce bani, prin buget, pentru a face acele cărţi funciare. Din păcate,
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bugetul anului 2016 nu a avut prevăzute aceste sume de bani. Eu sunt, eu, personal, voi fi responsabil
pentru bugetul pe anul 2017, deja am discutat cu compartimentele de specialitate să prindem bani, nu
ştiu dacă suficienţi, pentru că avem o problemă cu bugetul pentru anul acesta, dar să prindem bani,
pentru că acolo unde avem solicitări de cumpărare, pentru că este posibil că Într-o scară de bloc să nu
am nicio solicitare de cumpărare, iar În altă scară de bloc să am 3-4 solicitări. Acolo să facem cartea
funciară cu apartamentarea, ca să putem să avem suprafeţe corect identificate, ca să putem să facem
calculul pentru cât va costa acea locuinţă ANL.
Acesta este un lucru pe care sigur, şi am discutat acest lucru, În vom prinde În bugetul de anul
acesta. Nu am avut În bugetul de anul trecut, asta este, nu am avut, mergem Înainte, a-pro-pos cu cele
90 de zile, dar, sub nicio formă, eu am văzut răspunsul, am văzut şi adresa doamnei avocat pe care a
citit-o domnul de la ANL, am văzut şi răspunsul doamnei ministru În ceea ce priveşte obligativitatea
noastră de a vinde acele locuinţe, nu mai multe de atât. Vreau să repar o eroare acum, În ceea ce a
spus doamna de la ANL, a doua vorbitoare, că nu scrie nicăieri că noi stabilim chiriile, am spus la
Început: chiria este stabilită prin act normativ, prin lege, de o hotărâre de guvern. Singura variabilă
este pentru chiriaşii de peste 35 de ani care ar trebui să plătească acea cotă, Între O şi 1%, care,
culmea, nu se aplică la chirie, cum era normal, ci la o valoare de inventar a apartamentului respectiv.
Drept urmare, pentru că am Început şedinţa mai altfel decât până acum, şedinţa noastră de
consiliu, când vom ajunge la punctele 4 şi 5, avem la punctul 4 revocarea, pentru că noi nu am făcut
partea de publicitate, doar pentru acea cotă, pe care am stabilit-o la 0,5%, dar, ca să ieşim din aceste
chingi, aşteptând ordonanţa de urgenţă care va modifica, mergem cu 0% pe cota consiliului local,
aceea era cota noastră, şi am explicat atunci că se stabileşte pentru a face reparaţiile necesare În
cartier. Dacă mergem cu 0%, atunci vom fi nevoiţi şi obligaţi să calculăm chiria doar În afara acestei
cote, cum spune hotărârea de guvern.
Acesta este răspunsul meu, şi când vom ajunge şi la punctele respective, la 4 şi 5, şi, dacă
mergem cu 0%, atunci nu avem niciun fel de problemă. Apare ordonanta, astfel s-ar părea că este o
discuţie de ordonanţă, toată lumea spune acest lucru, numai că nu a apărut. Poate ne va lumina şi pe
noi mai mult, şi atunci vom purcede la a face un calcul corect şi vis-a-vis de cota consiliului local, dar
nu înseamnă că un act normativ, o hotărâre de guvern, care a avut o transparenţă decizională, nu are o
problemă consiliului local cu echivalentul chiriei pe luna ianuarie, e cea fără cota noastră, pentru că,
de fapt, noi asta facem.
Fiind şedinţă ordinară, se
la punctul! al ordinii de zi.

dă

cuvântul domnilor consilieri pentru prezentarea

interpelărilor de

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - stimaţi colegi, ieri am avut programată o
audienţă cu o situaţie care deja a apărut În presă, chiar îşi puneau întrebarea şi persoanele respective
cum şi de ce a ajuns În presă solicitarea dumnealor. E o problemă mai veche, o problemă pe care o
cunosc, având În vedere că eu locuiesc În arealul respectiv, şi, odată cu venirea sezonului cald,
persoane, fără ocupaţie, bănuiesc, Îşi pierd nopţile sprijiniţi de blocurile În care locuiesc oameni care
a doua zi merg la lucru.
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E O problemă În zona blocurilor 135 şi 140 şi trebuie să recunoaştem acest lucru.Acolo sunt
persoane care primesc o locuinţă socială, acolo sunt persoane care sunt dependente de ajutorul social,
şi, pe care, din punctul meu de vedere, le respectăm, dar, din nefericire, noi, comunitatea, În special aş
spune, inclusiv prin tot ceea ce Înseamnă instituţii la nivelul comunităţii, nu le cerem absolut nimic În
schimb. Cred, şi sunt convinsă că trebuie să intervenim, În primul rând, În regulamentul S.C. Locativa
S.A., privitor la modul În care trebuiesc utilizate aceste locuinţe sociale. Nu putem spune veşnic că
suntem persoane În zona de risc social, că trebuie să fim ajutaţi prin diverse forme de ajutoare sociale,
fără să dăm comunităţii respectarea ordinii şi a legislaţiei În vigoare, respectarea cetăţenilor pe stradă
şi În arealul În care locuim.
Solicit, din acest punct de vedere, societăţii Locativa, ca Într-o perioadă imediat următoare În
regulament să avem şi să prindem câteva norme de respectare a traiului civilizat, şi vă voi spune şi de
ce. Este adevărat că sunt cuprinse În legea ce priveşte ordinea şi liniştea publică, dar nu trebuie să
uităm că acolo avem de-a face cu persoane care nu cunosc sau poate nu Îşi doresc să cunoască
legislaţia. Aşadar, cred că este necesară o unitate, Între toate instituţiile publice, pentru a solicita
acestor cetăţeni să aibă un comportament demn Într-o zonă În care locuim Împreună.
Sunt convinsă că nu putem ţine În aceste locuinţe sociale persoane care nu Îşi plătesc datoriile,
persoane care nu respectă liniştea şi legile şi tot ceea ce Înseamnă regulamente de convieţuire În
comun.
Cred că ar trebui ca această problemă, pe care o avem inclusiv În Centrul Vechi şi inclusiv În
arealul din Parcul Tineretului, ar trebui discutată serios În tot ceea ce Înseamnă Comis Locală de
Ordine Publică. Rog pe colegii care fac parte din această comisie să convoace această comisie În
cursul săptămânii viitoare, şi mi-aş dori să fiu invitată şi eu, fiindcă e timpul să acţionăm, vine
perioada caldă. E timpul să stabilim foarte clar ce avem de făcut.
În acelaşi timp, rog colegii, şi ştiu că există persoană care face parte din ATOP, sau cel puţin
aşa ar trebui, inclusiv acolo ar trebui dezbătută această problemă, şi, desigur, nu În ultimul rând, la
domnul Prefect.
Ceea ce Îmi doresc eu, inclusiv de la Poliţia locală, inclusiv de la tot ce Înseamnă instituţii
publice, termene şi responsabilităţi: cine răspunde de siguranţa cetăţenilor În zona respectivă, cine
răspunde de aplicare legislaţiei În vigoare, fiindcă vă voi da un exemplu: anul trecut am sunat de
câteva ori la 112, tocmai fiindcă pe spaţiul public erau cetăţeni care consumau băuturi alcoolice,
aveau maşini Înmatriculate În Polonia, Ungaria ş.a.m.d., iar muzica era dată la maxim. Cei de la 112
mi-au spus că răspund cei de la Poliţia Municipală.
Aşadar, un cetăţean din municipiul Botoşani, la ora I noaptea trebuie să sune la 112, de la 112
să fie trimis către Poliţia municipală, sau, de ce nu, către Poliţia Locală. Vreau să stabilim foarte clar
unde sună cetăţeanul În condiţia În care În jurul spaţiului de locuit, după orele 22, aşa cum prevede
legea care vizează ordinea şi liniştea publică sunt tineri care nu respectă legea, care consumă alcool
pe spaţiul public, şi care, şi in timpul zilei fac acelaşi lucru şi nimeni nu ii vede.
Aşadar, rog, in regim de urgenţă, maxim o săptămână, două, Întrunirea Comisiei de ordine şi
siguranţă publică, Locativa să se gândească la un set de măsuri aplicabile cetăţenilor care au locuinţe
sociale, măsuri pe care ei să le respecte.
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În acelaşi timp, cetăţenii care trebuie să presteze muncă în folosul comunităţii pentru diverse
facilităţi sociale trebuie identificaţi pe zona respectivă şi responsabilizaţi. Nu răspundem doar pe
hârtie, o adresă, o foaie de hârtie, fără semnătură, fără nimic, de asta nu îi pot spune document, în care
sunt vreo 9 persoane care răspund de cornunităţile din Parcul Tineretului şi Centrul Vechi.
Vreau ca aceste persoane să aibă responsabilităţi clare. Dacă sunt din zona persoanelor care
primesc ajutor social, ce fac ele pentru zona respectivă şi când şi cum le putem apela, astfel încât să
nu mai existe doar o foaie cu nişte nume.
În acelaşi timp, aş vrea să rog, prin Direcţia Edilitare, pentru persoanele respective care
locuiesc în zona respectivă să le monteze un gard, este adevărat că persoanele respective îl vor de 1,5
metri, aproape că nu mai contează estetica locului, ci contează faptul că nu vei mai avea cetăţeni sub
geamul tău care, la ora I noaptea tipă, discută cu voce tare, nu au nicio treabă, nu îi interesează că
persoanele din bloc poate merg la lucru tocmai pentru a asigura statului această posibilitale de a
asigura ajutoare sociale.
Cred că acelaşi lucru şi aceleaşi reguli de ordine trebuie impuse şi în zona Cişmea, peste tot
unde avem locuinţe sociale. Mi-aş dori să văd Poliţia Locală care intră şi vede dacă spaţiile respective
sunt, într-adevăr, ocupate de chiriaşi, pentru că vreau să vă spun că în zonele respective ştiţi foarte
bine că se adăpostesc tot felul de oameni.
Solicit verificări periodice, de aceea rog Poliţia Locală să vină cu un set de modificări clare pe
lunile următoare, despre ce intenţionează să facă pe aceste zone. La fel solicita şi Comisiei pentru
ordine şi siguranţă publică, şi, în acelaşi timp, pentru persoanele care primesc ajutor social, modul în
care se implică în rezolvarea acestor probleme.
Cel de-al doilea punct pe care aş dori să îl aduc în faţa dumneavoastră, fiindcă este legat,
practic, de această zonă, avem aceste persoane care primesc ajutor social, şi eu vă spun un singur
lucru, deşi doare, şi toată lumea spune că sunt într-o zonă de risc social şi că trebuie să le ajutărn,
repet, sunt întru totul de acord, şi cred că este de datoria noastră, a cetăţenilor care au un loc de muncă
şi care pot munci să ajute aceste persoane aflate în risc social, dar, în acelaşi timp, repet, înţeleg ca
aceste persoane să dea comunităţii, pe lângă comportament, care nu costă absolut nimic, un minim de
ajutor în ceea ce înseamnă spaţiile verzi ale municipiului Botoşani.
Mi-aş fi dorit ca, imediat după topirea zăpezii, având în vedere că lucrul acesta s-a petrecut
foarte repede, chiar a doua sau a treia zi să văd asemenea persoane care curăţau spaţiile verzi din
parcuri, pentru că, la ora actuală, încă sunt pline de frunze şi nu numai. Mi-aş dori ca lucrurile acestea
să se întâmple foarte repede, şi, desigur, să ajungă şi la noi, la comisia juridică, mi-aş dori o listă a
persoanelor care prestează aceste munci, când, unde şi cum le putem găsi.
Eu vă spun sincer: trec prin Parcul Tineretului, care nu este un parc foarte curat, şi nu văd
decât cel lucrător de la Urban Serv care mătură. Omul trebuie ajutat, el prestează o muncă, avem
oameni care trebuie să presteze în contravaloare pentru ajutorul social. Aşadar, împreună, stimaţi
colegi, vă propun să ne implicăm pentru a stabili clar ce primim înapoi de la aceşti cetăţeni:
comportament civilizat, care nu costă nimic, şi ore pentru ca urbea noastră să arate mai bine.

ştim

Domnul Primar Cătălin Mugurel Fiu tur - foarte bine spus, doamna consilier, împreună. Şi
prea bine că fiecare dintre consilierii locali, şi primarul, sunt cei care au posibilitatea, şi, de fapt,

10

Proces verbal

şedinţă ordinară Consiliu

Local Botoşani
din data de 28 februarie 2017

asta e treaba noastră, a tuturor, să analizăm lucrurile astea şi să propunem modificări la regulamente,
sau să facem un regulament nou. Şi atunci, pentru că am spus "Împreună", chiar o să vă rog, doamna
consilier, să ne pregătiţi, pentru şedinţa viitoare, dacă se poate, un set de amendamente sau un
regulament nou, dar care să ţină cont de absolut toată legislaţia În vigoare, şi dacă ceea ce ne veţi
propune dumneavoastră este conform legii, cred că nici unul din colegii noştri nu vor vota Împotriva
schimbării unui regulament, pentru că noi suntem cei care propunem şi aprobăm regulamente, şi sunt
agenţi economici care pun În practică ceea ce le spunem noi să facă.
Situaţia este deosebit de complexă, răbufneşte, de obicei primăvara. Următorul lucru care se
va Întâmpla primăvara asta va fi problema Pieţii centrale, că vine Paştele, astea sunt ciclice, dar, cu
tot respectul, voi ruga comisia juridică şi pe dumneavoastră, ca iniţiator, să veniţi cu propunerile.
Domnul consilier Ioan Brânzei - domnilor viceprimari, stimaţi colegi, noi avem la fiecare
la primul punct, interpelări, care spunem că este legătura Între cetăţean şi forul de conducere,
cel administrativ, şi consiliul local.
Eu sunt nemulţumit pentru faptul că, Începând din luna iunie, iulie nu s-a primit niciun
răspuns. Altă dată, Îmi aduc aminte că, la fiecare interpelare, până la viitoarea şedinţă, primeai un
răspuns scris şi ştiai ce să comunici În zona respectivă, care te-a mandatat să Îi ridici problema în
consiliu. De aceea, eu rog ori se revine la vechiul obicei, care consider că era foarte bun, ori, dacă nu,
să scoatem pur şi simplu interpelările, şi să nu le mai facem. Şi găsim o altă modalitate de a le
expune.
Vreau să mai ridic nişte probleme, şi anume pentru mijloacele de transport. Am cerut, la un
moment dat, o situaţie, o posibilitate de a prelungi linia de transport la zona Lebăda. Probabil că nu se
va putea, din cauză că sunt foarte puţini locatari în zonă care să folosească mijlocul de transport, Însă,
eu am zis, că, poate, la amiază, sau În zone mai de vârf, în timpul zilei să poată să se execute 2-3
curse. Acum, o altă problemă: m-a sesizat o cetăţeană care locuieşte la ANL Cişmea, acolo trebuie
iarăşi prelungit traseul, pentru că se opreşte în Răchiţi, şi trebuie să vină din Cişmea la Răchiţi, copii,
femei mai În vârstă, care doresc neapărat să se prelungească linia acolo, şi cred că aici este justificată.
Acum a venit primăvara, nu ştiu dacă este de competenţa noastră sau a Eltrans-ului, dar
haideţi să facem ceva cu gropile de pe lângă şinele de tramvai, s-au Înmulţit, iar unele sunt extrem de
periculoase.
Astăzi au venit de la Asociaţia de Proprietari nr. 28, care solicită numaidecât, ei au un set de
probleme, bănuiesc că a ajuns astăzi pe masa domnului Primar, dacă nu a ajuns Încă, va ajunge în
cursul zilei, şi anume tăieriie totale de pomi, există o justificare şi cu o listă, pe ce străzi, În ce locaţii,
şi curăţarea pomilor prin tăierea vârfurilor până la nivelul etajului 2 al blocului. Toaletarea şi tăierile
sunt extrem de importante şi necesare la acest moment.
şedinţă,

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - domnule consilier, şi data trecută ne-aţi spus fix
acelaşi lucru vis-o-vis de răspunsul la interpelări. Să ştiţi că noi preluăm interpelările şi cred că, în cea
mai mare parte, eu zic că răspundem. Acum nu ştiu care era interpelarea la care nu am răspuns pentru
dumneavoastră, dacă vreţi să o repetati, pentru că este clar că nu aţi primit răspuns la o interpelare.
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În general, am încercat, Aparatul tehnic, de fapt, încearcă să formuleze şi să dăm aceste
răspunsuri. Dacă îmi spuneţi să extindem traseul înspre zona Lebăda, este clar că vom extinde când
finalizăm locuinţele ANL de acolo, pentru că abia acei tineri vor avea nevoie de rnaxi-taxl mai des în
zonă. Restul, care şi-au asumat să îşi facă case în zonă, nu vorbim pe partea dreaptă, vorbim pe partea
stângă, partea dreaptă e Curteşti, dar cred că au şi posibilităţile respective.
Din ANL Cişmea avem curse, nu am înţeles, trebuie să mergem să îi luăm din Răchiţi, pentru
că aţi spus şi ceva de Răchiţi, nu putem să mergem la Răchiţi, pentru că sunt altfel de curse, dar din
ANL Cişmea avem curse stabilite prin acel program. Din câte ştiu, domnii viceprimari să îmi
confirme, în fiecare an mergem cu acel program, cu liniile respective, care fac interconectarea cu
tramvaiul.
Aceeaşi problemă am avut-o şi în Tulbureni, e foarte drept, noi ne alegem nişte ore, pentru că
nici nu poţi obliga un operator să meargă cu autobuzul gol la fiecare jumătate de oră pe acolo, pentru
că sunt nişte ore de vârf, orele când se pleacă la şcoală, când se vine de la şcoală, când se pleacă la
servici, când se întoarce de la servici.
Dacă veţi vrea să îmi spuneţi clar care este interpelarea la care nu v-am răspuns, poate a fost o
omisiune, dar, în general, să ştiţi că răspundem, să ştiţi că sunt colegi care au primit răspunsurile la
interpelări, aţi generalizat-o că nu se răspunde şi că era un obicei bun. Eu zic că s-a păstrat obiceiul,
poate dumneavoastră nu aţi primit, sau poate mai este un coleg de-al nostru care nu a primit, dar, în
general, în cea mai mare parte, răspundem la interpelări.

Domnul consilier Iulian Blaga - în urma aplicării noilor tarife la gunoi, am avut întâlniri cu
în mare parte, nemulţumirea lor este vis-o-vis de preţul gunoiului, pentru persoane fizice,
dar, de asemenea, şi pentru societăţile comerciale. Întrucât societatea comercială Urban Serv se
supune regulilor economice în care cheltuielile societăţii au impact direct asupra preţurilor serviciilor,
aş solicita S.C. Urban Serv S.A. să ne aducă o informare în ceea ce priveşte salariile angajaţilor
Urban Servo
cetăţenii, şi,

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - aş vrea să încerc să îi dau un răspuns doamnei
îi spun de o iniţiativă pe care am făcut-o acum ceva timp, prin care propuneam
modificarea acestui regulament de gestiune a locuinţelor sociale, prin introducerea unui paragraf care
să conducă la rezilierea contractelor pentru cei care nu respectă ordinea şi liniştea publică.
Am făcut, în acest sens, o adresă oficială domnului Secretar, s-a cerut un punct de vedere de la
Oficiul Juridic, am primit un aviz favorabil, dar, cum în Legea nr. 215/2001 spune că trebuie să
primesc sprijin pentru întocmirea unei hotărâri de consiliu local, am aşteptat acest răspuns, nu l-am
primit, poate dumneavoastră veţi avea mai mult noroc, a trecut foarte mult timp de atunci.
De altfel, în Legea locuinţei, la art. 24, al. b, spune că, la cererea proprietarului, se poate
rezilia un contract atunci când chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea, şi eu
întreb aici Locativa dacă a reziliat vreun contract, pentru că am avut în audienţă foarte mulţi cetăţeni
care au venit cu dovezi clare, cu amenzi, pe care le-a aplicat Poliţia municipală chiriaşilor Locativa şi
au spus că nu s-a reziliat niciun contract, iar situaţia asta a persistat pe parcursul unei perioade foarte
mari de timp, vorbim de ani de zile.
Cătălina Lupaşcu, să
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Eu vă întreb, domnule director, aţi reziliat vreodată vreun contract pentru vreun chiriaş că nu a
respectat normele de convieţuire? Pentru datorii ştiu că aţi reziliat, mergeţi în instanţă mereu.
Şi, în acelaşi timp, domnule Secretar, vă rog să mă sprijiniţi, şi să îmi daţi un răspuns la adresa
pe care am făcut-o acum ceva timp.
Domnul consilier Ady Petruşcă - o să trebuiască să îl contrazic pe al meu coleg, domnul
Brânzei, eu tocmai am primit răspuns la o interpelare, şi trebuie să fiu corect, nu? Mulţumesc pentru
acest lucru, este vorba despre interpelarea făcută în sprijinul cetăţenilor de pe strada Dimitrie
Bolintineanu. Am o observaţie despre caracterul mai mult protocolar al răspunsului, faptul că, odată,
această stradă a îndeplinit toate condiţiile pentru asfaltare, dar, din motive probabil obiective, nu s-a
efectuat această operaţiune. Promit doar faptul că voi aduce la cunoştinţa celor care mi-au solicitat
acest lucru răspunsul primit astăzi, şi o să o fac imediat ce ies din şedinţă.
O a doua problemă pe care vreau să o ridic este ce pe care o solicită enoriaşii din Parohia
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, unde paroh este preotul Daniel Baciu, este vorba despre catedrală, şi
vreau să fac publică cererea acestora, faptul că ei ne solicită şi solicită în consiliul local un sprijin
financiar într-o anumită sumă, pe care, probabil, o vom prinde în bugetul local în legătură cu
realizarea unui acoperiş pentru catedrala de la gară.
Ei au făcut adrese în 23.02 şi în 19.12.2016, dar am considerat că lucrările au început de prea
multă vreme, şi este păcat ca, la nivelul la care s-a ajuns construcţia, să aibă probleme din lipsa
acoperişului.

Domnul consilier Gabriel Augustin Alecsandru - nu am de făcut neapărat o interpelare,
pentru că nu aştept răspuns scris la ceea ce vreau să spun, este, de fapt, mai mult o rugăminte,
probabil, cred, către Edilitare. S-a atins în această şedinţă problema cetăţenilor asistaţi social şi a
comportamentului acestora, s-a atins problema spaţiilor verzi, a Pieţei Centrale, dar nimeni nu a atins
o problemă stringentă, şi aceea că, odată cu venirea primăverii, majoritatea străzilor periferice din
municipiul Botoşani, şi aici mă refer la cele neasfaltate, sunt aproape impracticabile, cel puţin, cele la
care se execută lucrări de aducţiuni de apă şi canalizare sunt total impracticabile.
Fac un apel, ca în scurt timp să se intervină prin pietruirea acelor străzi, ca să devină
practicabile, pentru că şi cetăţenii care locuiesc în acele zone sunt plătitori de taxe şi impozite locale,
şi cred că plătesc taxe şi impozite locale la acelaşi nivel ca cel care stă pe Unirii sau într-o zonă din
centru. Cred că aţi sesizat fiecare, au venit foarte mulţi cetăţeni atât la mine, cât şi la dumneavoastră
au ajuns asemenea solicitări. V-am zis, nu aştept răspuns, dar sper ca, în cel mai scurt timp, să se
rezolve această problemă, pentru că este o problemă foarte importantă, din punctul meu de vedere.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - stimaţi colegi, am auzit o noutate acum, toată
lumea spune că vine primăvara. Vreau să vă spun un lucru, vine în fiecare an, iar noi avem nişte
programe foarte clare, zăpada s-a topit de 3 zile. Într-adevăr, simţim aerul acesta, zăpada s-a topit de
3 zile, dar noi avem nişte probleme foarte clare, nişte proceduri foarte clare, atât în ceea ce priveşte
intervenţia pe drumurile neasfaltate, nu puteam să lucrăm când era zăpadă, dar avem un program.
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Cu autogrederul, să nivelăm, pentru că avem probleme foarte mari în multe zone, să punem
materialul care ni se permite prin documentatie să îl punem acolo unde avem lucrările făcute, care nu
sunt ale noastre, cele de la NovaApa Serv, vorbim de proiectul mare de OIM-ul nou, avem nişte
protocoale făcute şi cu constructorii, care trebuie să ne dea strada cel puţin la forma iniţială.
Vis-o-vis de curăţenia în parc, vis-o-vis de curăţenia la rigole, societăţile ştiu ce au de făcut,
cei de la Urban Serv, cei de la Edilitare, deci vom intra, haideţi să nu intrăm într-o panică, de trei zile,
a fost weekend-ul acesta în care s-a topit zăpada. Noi vom intra pe proceduri, vă mulţumim frumos că
ne reamintiţi, dar asta nu înseamnă, ca şi cum ar fi venit primăvara de vreo 3 săptămâni, iar noi am
stat şi ne-am uitat cum răsare soarele.
Vă multumim, luăm în calcul, trebuie să luăm în calcul, este obligatia noastră, şi o vom face.
Ceea ce avem de făcut, ştim ce avem de făcut, sunt oameni care lucrează aici de atâţia ani, vă
promitem că vom face. Sunt, într-adevăr, probleme, le vedem cu toţii, dar răspunsul acesta este: ne
vom face treaba, ca în fiecare primăvară.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - suntem la interpelări, deci încercăm, ca şi
consilieri locali, să prezentăm anumite aspecte ce ţin de buna organizare a oraşului, şi vă rog să ne
scuzaţi, domnule Primar, domnilor viceprimari, că semnalăm anumite aspecte, dar, în această
coabitare, care merge perfect, de multe ori unii încearcă să găsească, din aparatul propriu al primăriei
sau din societăţile subordonate, să nu fie atât de prompţi şi de eficienţi, şi de aceea apar anumite
sincope şi neînţelegeri.
De aceea, aş vrea să completez cele spuse de domnul Brânzei, chiar şi eu, de multe ori, nu am
primit în ultima vreme răspuns la interpelări, sau se fac aşa, în bătaie de joc, ultima a fost de pe la
Teatrul Mihai Eminescu, când le-am cerut o situatiile cu invitatiile şi mi-au dat un fel de satiră ca
răspuns, aş dori un răspuns sec, clar, oficial, şi nu artistic, încheiat la ceas de seară, după ce au cules
aplauzele spectatorilor.
Referitor la anumite interpelări pe care le-am făcut şi care nu s-au soluţionat şi nici nu am
primit un răspuns în acest sens. Am făcut tot felul de interventii asupra unor regulamente, cum ar fi
cel de iluminat public, şi în mandatul trecut, şi la începutul mandatului acestuia. CÂnd am spus lucrul
acesta, în timp ce era dezbătut regulamentul, mi s-a spus că m-am trezit acum. Am văzut că s-a
publicat în ziarul cotidian acest regulament, aş dori ca cele ce le-am prezentat, să ţineţi cont de ele,
pentru că tot ce am încercat să spun atunci, erati foarte grăbiţi şi nu voiati să le ascultati.
Tot am spus de câteva ori către Comisia de sistematizare rutieră, în care să venim cu un
program amplu şi coerent de fluidizare a traficului. Pe anumite artere se impune să punem sensuri
unice, să interzicem anumite tipuri de parcări, anumite tipuri de maşini care stau parcate
necorespunzător prin oraş. Acum, cu acest val de importuri adus din afară pe scoaterea taxei de
timbru, ne-am trezit în oraş invadaţi de o sumedenie de zeci, sute de autoturisme parcate unde apucă
şi unde vor ei.
De aceea, vă rog pe cei care sunteţi în Comisia de sistematizare rutieră, domnul consilier
Boboc, domnul viceprimar Cosmin Andrei, mai multă fermitate în această situatie în care sunteti, şi
încercaţi să se vadă şi în oraş lucrul acesta.
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Am făcut o interpelare acum câteva luni despre cele 5-6 spaţii ale rnunicipalităţii pe care le
în Centrul Vechi şi pe care le administrăm noi direct, ca Primărie, să fie transferate spre
administrare, societăţii Locativa, nu am primit niciun răspuns în acest sens, şi nici nu am întreprins
vreun demers, pentru că stau vreo 3 dintre ele închise. Cei care sunt titulari de contract cer sub chirii
de mii de euro de la alţii, şi tot vă semnalez acest lucru, vă spun, şi nu e mult şi ne spune "dar ai
dovezi?", adu o înregistrare, dar nu sunt organ de cercetare penală, şi nici de anchetă. Dar lucrurile
aşa se întâmplă. Că ne facem că nu le înţelegem şi nu vrem să intervenim, acesta este alt subiect.
Am făcut o interpelare, acum câteva luni, în care spun că sunt nişte chioşcuri abandonate în
parcul central, deci nu am spus pe o alee secundară în cartiere, pur şi simplu am spus în parcul
central. Sunt nişte chioşcuri abandonate, stau acolo de vreo 2 ani de zile nefolosite, nu se întreprinde
nicio măsură să le ridicăm. Nu ne pasă, nu vrem să auzim acest lucru, ne grăbim tot timpul, stăm cu
ochii pe ceas, atunci să lăsăm pe alţii să îşi facă aici datoria de consilieri şi să aducă aceste probleme
pe masa de zi a consiliului local.
deţinem

Domnul consilier Marian Murariu - aş dori să-i răspund domnului consilier Gabriel
Alecsandru şi să-i spun că, încă de săptămâna trecută, echipa de la Edilitare se deplasează în teren şi
monitorizează atent toate străzile împietruite, cele care fac parte din programul de extindere al
reţelelor de apă canal, trimit adresă către firma Elsaco pentru a le aduce la starea iniţială, iar pentru
celelalte avem un acord-cadru cu firma Tehnic Asist şi deja s-a intrat la refacere.
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 prezenţi (23).

şi

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL
nr. 53/2015 privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi
nonprofit de interes local- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - vreau să salut iniţiativa de a modifica această
procedură, este foarte pertinentă şi este foarte bine că s-au introdus aceste modificări privind sistemul
achiziţiilor publice. Aş dori, din experienţa anilor precedenţi, să mai introducem la art. 18 şi "în
format electronic (CD, DVD, stick sau card de memorie)", este o chestie de procedură aici.
La art. 22, lit d) se dublează cu lit. m) şi să scoatem una dintre ele.
La lit. j, Declaraţie pe proprie răspundere, scrie anexa Anexa 13, şi când mergem în
procedură, în spate, scrie Anexa 12.
Par lucruri nesemnificative, dar, atunci când se depun dosarele, pentru comisia de evaluare
constituie un impediment.
La lit. o), Anexa 13 nu este este numerotată la final, aici se precizează o Anexă 13, şi ea nu
este numerotată, trebuie să o definim ca Anexa 13, pentru că ea este anexată, dar să i să pună numărul
pe ea.
La art. 47, la Procedura de raportare şi control, alin. 2, undeva scrie că raportările vor fi
întocmite în conformitate cu Anexa 8 şi se vor depune atât pe suport de hârtie, cât şi în format
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electronic. La fel, aici să definim ce înseamnă format electronic. Poate cei din Serviciul Primăriei, de
la Contabilitate au în acest sens vreo obiecţie.
La art. 50, la Reguli generale privind efectuarea plăţilor, uneori, la finalul articolului, nu se
acceptă decontarea cheltuielilor pe bază de bon fiscal pentru valori mai mici de 100 lei fără TVA. Mai
nou, Codul Fiscal permite să se emită bonuri fiscale până în suma de 100 euro, echivalent, cu condiţia
să aibă codul fiscal imprimat pe ele. Putem pune şi noi echivalentul a 100 de euro, cu condiţia să ai
codul fiscal imprimat pe el.
Propun să fie bonuri fiscale până la echivalentul a 100 de euro, în condiţiile de a avea
imprimat Codul Fiscal al asociaţiei, ONG-ului, al entităţii care decontează pe ele. Este o chestie de
bun-simţ, uşurăm procedura.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - în primul rând, aş vrea să salut intenţia de a
introduce şi activităţi din domeniul social pentru că acum ceva timp, 1-2 ani, au fost excluse aceste
activităţi şi o parte dintre consilieri au votat pentru excludere, sper ca astăzi să voteze "pentru",
deoarece eu consider că este un lucru bun, ţinând cont şi de restricţia de a face o serie de protocoale
de colaborare între Primărie şi ONG-urile care aveau activităţi cu tradiţie în municipiul Botoşani.
De asemenea, aş vrea să completez activităţile din domeniul social cu unele de protecţia
mediului şi, în acest sens, am formulat o serie de modificări pe care le putem considera ca un
amendament. La art. 4, punctul 5.4," Categorii de proiecte în domeniul social", aş vrea să
completăm" şi al protecţiei mediului înconjurător".
La litera a), scopul programelor de finanţare al proiectelor sociale, după sprijinirea de
iniţiative să introducem" promovarea activităţilor de protecţia mediului care au drept scop colectarea
selectivă a deşeuri lor, reducerea poluării, activităţi de poluare şi educare despre mediul înconjurător".
Obiectivul acestor activităţi să fie protejarea mediului înconjurător prin acţiuni specifice în
acest sens, iar la punctul c) activităţile eligibile să fie campanii de conştientizare privind colectarea
selectivă a deşeurilor şi DE-urilor, campanii de ecologizare, campanii de conştientizare privind
reducerea poluării cu gaze cu efect de seră şi acţiuni privind folosirea raţională a resurselor
neregenerabile.
Fiind supus proiectul de hotărâre în forma iniţială, acesta este respins cu I vot pentru, 20 de
voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu şi Daniela Vicol şi
domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Cosmin Ionuţ Andrei, lulian Blaga,
Călin George Bosovici, Daniel Botezatu, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurenţiu Mafiei, Maricel
Corneliu Maxim, Marian Murariu, Paul Octav, Marius Leonardo Oroşanu, Ady Petruşcă, Mihai
Gabriel Tanasă, Eugen Cristian Ţurcanu şi Mihai Tincu) şi 2 abţineri (doamna consilier Cătălina
Camelia Lupaşcu şi domnul consilier Cătălin Boboc).
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele prezentate, acesta a fost aprobat cu
22 de voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Ştefan Mihai).
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Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 29 din 31 ianuarie 2017 privind stabilirea chiriei pentru locuinţele realizate prin
programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr.
1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - am un punct de vedere in ceea ce priveşte
revocarea acestei hotărâri, cred că în motivatia domnului Prefect s-a făcut referire la transparenţa
decizională pe care şi noi, in calitate de for deliberativ, trebuia să o respectăm, nu transparenţa
decizională atunci când s-a adoptat hotărârea de guvern. Iar astăzi, la următorul punct de pe ordinea
de zi, avem o propunere, 0,1% la valoarea de inventar a locuinţelor, iar eu nu ştiu ca, între timp, să se
fi făcut vreo consultare publică, să nu avem iar motive ca să fie revocată.
:S -~
Domnul Secretar Ioan Apostu - eu am încercat să mă explic şi atunci când a(l'citit petitia
celor de la ANL: nici proiectul din luna ianuarie, nici hotărârea din luna ianuarie, nici proiectul care
este supus dumneavoastră astăzi nu adaugă nimic la ordinea juridică existentă, deci noi lucrăm În
cadrul ordinii juridice existente.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - aş dori să reamintesc colegilor că e vorba de
un proiect de hotărâre pentru care trebuie 15 voturi în vederea adoptării şi este important acest lucru,
orice abţinere ar însemna vot Împotrivă. Indiferent de motiv, că trebuia făcută sau nu publicitatea sau
dezbaterea, în cazul care este, sau doar pentru cota de 0,5% calculată la valoarea de inventar, şi nu la
valoarea chiriei, astfel cum am avut informaţia la şedinţa anterioară.
Dacă nu revocăm această hotărâre, ea rămâne În vigoare şi, practic, cei de la ANL trebuie să
plătească acea cotă de 0,5% care reprezintă, din valoarea de inventar, o sumă foarte mare.
La punctul 5 vor fi, probabil, mai multe discutii legate de 0,1,0,5 sau O, dar, pentru revocare,
eu spun că ar trebui să existe un consens al tuturor consilierilor, şi asta am vrut să atrag atentia, că
abţinere ar fi vot contra, şi, dacă nu reuşim cu 15, ea rămâne în vigoare.
Fiind supus la vot proiectul de
consilierilor prezenti (23).

hotărâre,

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru stabilirea cotei autorităţii publice
locale în vederea realizării calculului chiriei pentru locuinţele realizate prin programele Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe în cazul locatari/or cu vârsta de peste 35 ani - este avizat favorabil de
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul

preşedinte

de

şedinţă

Andrei Amos - s-a depus un amendament pentru cota de 0%.

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - sunt de acord cu această propunere, este
binevenită. De altfel, şi rândul trecut am propus o cotă foarte mică, dar aş face o solicitare către
societatea Locativa, pentru următoarea şedinţă de consiliu local sau după ce va fi adoptată hotărârea
de guvern să ne aducă o listă cu valorile de inventar, ca să ştim care este cuantumul la care noi îl
influenţăm, cu procentul care va fi propus. Eu m-am uitat şi nu am văzut nicio valoare.
Pentru următorul proiect de hotărâre, domnule director, dacă ne puteti da câteva exemple, nu
toate valorile locuinţelor, ca să ştim ce influenţă va avea procentul. Am înţeles că astăzi este O, nu
contează, dar pe viitor aş dori acest lucru.
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).
Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs
de proiecte de management/solutionare a contestatiilor la Teatrul pentru Copii si Tineret
.. Vasilache" Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5.
Domnul consilier Mihai Tincu - propun pe doamna Diaconu
Fiind supus la vot proiectul de
consilierilor prezenţi (23).

hotărâre,

şi

domnul

Oroşanu.

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de
închiriere a unor spatii de locuit repartizate În regim de urgenţă - este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - v-aş propune, stimaţi colegi, să nu prelungim cu 5
ani, aceste locuinţe au fost prelungite până acum cu 12 luni, reprezintă nişte locuinte care au fost
repartizate în regim de urgenţă şi cred că acei chiriaşi nu vor avea nicio determinare să rezolve
situaţia gravă prin care trec sau au trecut dacă noi le asigurăm o garantie de 5 ani, ţinând cont că până
acum au fost 12 luni. E doar o propunere.
Se arnână analiza punctului 7 până la revenirea în sală a domnului Ciubotaru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului
de functii şi a Regulamentul de organizare şi functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de
urgenţă din municipiul Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5,
nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenţi (23).
Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de
bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discutii,
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).

hotărâre

privind completarea inventarului
Botoşani - este avizat favorabil de comisiile
şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu

Punctul 10 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, nu prezintă discuţii,
şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Eugen
Cristian Ţurcanu).
Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de
Închiriere a unor spatii din incinta punctelor termice, proprietatea municipiului Botoşani - este
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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 22 de voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Ady Petruşcă),
Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce
urmează a fi admise În Incubatorul 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, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea
Consiliului Judeţean asupra spatiilor din imobilul proprietatea municipiului situat În Str. Poştei nr. 2
- 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 (23).
Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spatiu către
Asocia/ia Crescătorilor de Oi Caracul din Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, şi nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).
Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documenta/iei
"P. UD. - str. Eternităţii nr. 23 "În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă p+ M,
Împrejmuire teren şi racord utilităţi "- 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 (23).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documenta/iei
"P.UD. - str. Zimbrului nr. 30 "În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă D + P + M şi
Împrejmuire teren "- 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 (23).
Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documenta/iei
"P.UD. - str. Colonel V. Tomoroveanu nr. 15A (fost nr. 15) "În vederea realizării obiectivului
"construire locuinţă P + 1E +M şi Împrejmuire teren « : 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 22 de
voturi pentru şi I vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele de investi/ii: "Reabilitare şi modernizare strada Dimitrie
Bolintineanu, municipiul Botoşani", "Reabilitare şi modernizare strada Ion Creangă, municipiul
Botoşani", "Reabilitare şi modernizare strada Crinilor, municipiul Botoşani ", "Reabilitare şi
modernizare strada Iuliu Maniu, municipiul Botoşani, "Reabilitare şi modernizare strada Alexandru
cel Bun, municipiul Botoşani ", "Reabilitare şi modernizare strada Drumul Tătarilor, municipiul
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", "Reabilitare şi modernizare strada Nicolae Iorga, municipiul
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5.

Botoşani"

- este avizat

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - cei de la Serviciul Investiţii, dacă îşi notează,
atunci când scoatem la licitaţie aceste lucrări, toate indicatoarele rutiere să fie din ţeavă zincată,
pentru ca, ulterior, în rnentenanţă, să fie mai uşor de întreţinut.
Fiind supus la vot proiectul de
consilierilor prezenţi (23).

hotărâre,

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivele de investiţii: "REABILITARE SALA DE SPORT - CORP Cl, ŞCOALA
GENERALĂ GIMNAZIALĂ ELENA RAREŞ. municipiul Botoşani", "LUCRĂRI DE MODERNIZARE
PENTRU AUTORIZARE LA INCENDIU SEMINARUL TEOLOGIC SFÂNTUL GHEORGHE,
municipiul Botoşani", "DOCUMENTAŢIE DE AUTORIZARE SECURITATE LA INCENDIU
GRĂDINIŢA NR. 22 CU PROGRAM PRELUNGIT, municipiul Botoşani" - 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 (23).
Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări
prin care se stabilesc performanţele 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 - 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 (23).
Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile martie - aprilie 2017 - este avizat favorabil
de comisia de specialitate nr. 5, este propus domnul Cosmin Andrei, şi, fiind supus la vot, acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).
Revenindu-se la discuţia punctului 7 de pe ordinea de zi, ia cuvântul domnul Iulian Ciubotaro
- 5 ani este durata standard a unui contract de închiriere, se putea şi pe 3 ani.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - într-adevăr, unora dintre ei le-am oferit aceste
locuinţe în necesitate, cu condiţia să achite nişte datorii din urmă, pe care le-am eşalonat.
Domnul Iulian Ciubotaro - de asta se dau pe 12 luni, în cele 12 luni
datoriile. Dacă sunt de bună-credinţă, se merge pe o perioadă mai mare.
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Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - dar de ce mergem pe 5 ani

şi

nu pe 3?

Domnul lulian Ciubotaru - de obicei, durata unui contract de închiriere este pe 5 ani pe

spaţiul

locativ.
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur -

haideţi să

mergem pe 3 ani.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea duratei de închiriere de 3 ani, acesta
este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).
Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii: "AMENAJARE PISTĂ DE ATLETISM LA
TERENUL DE SPORT AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV MUNICIPIUL BOTOŞANI",
"AMENAJARE GRUPURI SANITARE INTERIOARE ŞI RACORD CANALIZARE şCOALA NR.9 
GRĂDINIŢA NR.16 STRADA PRUNILOR NR.8, municipiul Botoşani", "LUCRĂRI DE MODERNIZARE
PENTRU AUTORIZAREA LA INCENDIU GRĂDINIŢA ŞCOLll SFĂNTUL NICOLAE, municipiul
Botoşani", "RELOCARE GRĂDINIŢA 24, municipiul Botoşani, "EXECUŢIE UTILITĂŢI PENTRU SALA
DE ATLETISM BOTOŞANI, municipiul Botoşani" - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr.
1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi
a consilierilor prezenţi (23).
Punctul 2 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Botoşani
cu comuna Curteşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Botoşani"
pentru urmarea procedurilor de achiziţie publică În vederea finanţării şi realizării obiectivului de
investiţie "Şosea de centură a municipiului Botoşani prin comuna Curteşti" - 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 21 de voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Marius Leonardo Oroşanu şi Paul
Octav).
Punctul 3 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu către
Sindicatul Judeţean al Pensionarilor din Botoşani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate
nr. 1, nr. 4 şi nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian

Ţurcanu -

nu au deja un

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - s-a
cele 6 care nu este folosit.

spaţiu

sau

prăbuşit planşeul. Şi

două?

merg într-un

spaţiu

din

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi (23).
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Punctul 4 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind modificarea unei pozitii din lista
bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani - este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 1, nr. 3 şi ne. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (23).
Punctul 5 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind inventarierea În domeniul public a
unor terenuri proprietatea municipiului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate ne. 1, nr. 3
şi ne. 5, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi (23).

către

Domnul preşedinte de şedlnţă Andrei Amos - avem nişte informări din partea Urban Serv
Consiliul Local, dacă sunt discuţii În legătură cu aceste informări.

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - la adunarea generală a acţionari lor s-a
desemnat reprezentat parcă domnul Brânzei, atât, din câte ştiu eu, care nici măcar nu este În sală. Noi
nu mai avem niciun cuvânt de spus aici, ne-au redus la tăcere, doar primim aici tot felul de notificări,
ni se pune În vedere că expiră, dacă nu facem, nu dregem, mereu avem obligaţii, dar decizii nu prea
putem lua acolo.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - până vine domnul Brânzei, eventual, şi ne
informează, a-pro-pos de răspuns la interpelări şi de Urban Serv, tot aflăm din presă cum că preţurile
s-ar majora sau nu. Solicit ca În şedinţa următoare Urban Serv să-mi dea răspuns scris privitor la
tarifarea pentru populaţia municipiului Botoşani pe anul acesta, pe tot anul, dacă vor fi majorări, pe ce
perioadă şi de ce.
Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - domnule Brânzei, sunteţi reprezentantul nostru
În adunarea generală a actionarilor, unicul, din câte ştiu, spuneţi-ne ce se Întâmplă, tot informări peste
informări, scăpăm preţul gunoiului, fac protest, fac grevă, ce se Întâmplă acolo? Pentru că noi nu ştim
nimic.
Domnul consilier Ioan Brânzei - aţi citit informarea, domnule Ţurcanu? Este domnul
director de la Urban Serv, dar ideea este că sindicatul respectiv de acolo vrea nişte majorări de salarii
şi, deocamdată, nu se poate, pentru că a fost consiliul de administraţie până la 1 februarie şi-a Încetat
activitatea, iar noi, AGA, nu putem să justificăm aceste măriri de salarii, plus că nu au definitivat Încă
bugetul şi nu se ştie dacă vom avea sau nu posibilităţi ca să respectăm ceea ce doresc ei.
Domnul Simion Drelciuc - cum a spus şi domnul Brânzei, Începând cu data de I februarie,
societatea nu mai are consiliu de administraţie. Am informat acţionarul, În speţă Consiliu Local, că
există, la ora actuală, un vid de administrare, fiindcă societatea este condusă de un consiliu de
administraţie, care deleagă o parte din atribuţiunile privind conducerea societăţii către directorul
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executiv. Ele sunt bine stabilite prin contractele de mandat a celor doi directori, cel general şi cel
economic. Având În vedere că astăzi, sau, mai bine zis, aseară s-a finalizat procesul de selectie, sper
ca În perioada imediat următoarea dumneavoastră să convocati adunarea generală. Aşa cum scrie În
legislatie, să împuterniciţi reprezentantii privind propunerile care vor fi făcute privind alegerea
administratorilor şi să rezolvăm problema consiliului de administratie de la Urban Servo
Al doilea punct, privind litigiul de muncă de la Urban Serv, este un litigiu de muncă ce poate
apare În orice societate, Între doleantele sindicatului şi posibilităţile financiare ale societăţii, ele se
rezolvă pe cale legală şi arniabilă, ştiţi foarte bine, sunt lucruri normale.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroşanu - dacă În conflictul care înţeleg că este deja
ajungând Într-o anumită etapă, e o problemă de legalitate sau o problemă de oportunitate,
În ceea ce priveşte solutionarea solicitării sindicatului, respectiv a patronatului, deci nu se poate
soluţiona conflictul din cauza unor impedimente legale, sau apreciati, reprezentantul AGA, respectiv
directorul general, că nu este oportună creşterea salariilor sau anumitor drepturi?
Domnul Simion Drelciuc - Elementele pe care nominalizat dumneavoastră sunt valabile În
situatia dată. În primul rând, există legea bugetului, care reglementează, la societăţile cu capital
majoritar de stat, sau la care o autoritate publică este actionar unic sau majoritar, modul cum se poate
face indexarea fondului de salarii, există un contract colectiv de muncă În derulare, un acord la
contractul existent privind prelungirea lui până la 26 iunie 2017. Deci nu suntem În perioada În care
putem spune că negociem contractu1, conform situatiei dialogului social, cu 45 de zile Înainte.
Din punct de vedere financiar, În acest moment nu există această posibilitate. Mai mult, am
avut cu reprezentantii salariatilor o înţelegere anul trecut, În situatia În care vom câştiga licitatia
privind delegarea pe zona IV şi cred că astăzi, până În jurul orei 14, avem verdictul final şi bănuiesc
că vom fi cei câştigători. Vom menţine aceleaşi salarii, având În vedere că, pentru primul an, nu vom
fi plătiţi pentru activitatea respectivă pe zona IV, deci asta este tot ce vă pot spune În acest moment.
declanşat,

Domnul consilier Mihai Tincu - este clar că este un conflict la Urban Serv, a fost şi un
conflict În primării, sunt În fiecare zi fel de fel de conflicte În toată ţara, mai ales cu salariile, dar, din
ce ştiu eu, astăzi s-au primit ultimele date vis-o-vis de evaluările făcute pentru desemnarea viitoarelor
consilii de administratie de la Urban Serv şi de la Modern Calor, i-aş propune domnului Primar să
convoace În zilele următoare din această săptămână o şedinţă extraordinară pentru aceste două
probleme, pentru alegea consiliilor de administratie de la Urban Serv şi de la Modem Calor.

Domnul consilier Iulian Blaga - aş avea Întrebare către domnul director: apreciati că acest
conflict de muncă din cadrul societăţii pe care o conduceti ar putea afecta activitatea În următoarea
perioadă.

Domnul consilier Simion Drelciuc - În privinţa tarifelor vă pot spune că, la ora actuală, şi vă
voi pune la dispozitie, fiindcă am o solicitare În acest sens, toate aprobările date de consiliul local,
tariful practicat de Urban Serv pentru activităţile pe care le practică Urban Serv, şi mă refer la
colectare şi transport, este tariful aprobat de consiliul local În luna mai 2013.
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De atunci, tariful care revine efectiv societăţii Urban Serv nu a mai fost modificat nici la data
la care vă fac expunerea. Celelalte elemente care s-au adăugat la tariful existent sunt elemente care au
apărut odată cu punerea în funcţionare a Master-planului judeţean de gestionare a deşeuri lor,
respectiv cu deschiderea depozitului autorizat de la Stăuceni, sau cu ultima prevedere legală, cum
spunea şi domnul Secretar, norma legală apărută privind taxa de fond de mediu.
Domnul consilier Iulian Blaga - este foarte adevărat ce spuneţi dumneavoastră, domnule
director, în schimb eu cred că dumneavoastră sunteţi cel care propune modificarea tarifului şi supune
votului în consiliul local. pe mine mă interesează în momentul în care dumneavoastră propuneţi un
pret, preţul pentru acel serviciu, fără îndoială, ţine şi de cheltuielile pe care le aveţi în cadrul
societăţii. Pornind de aici, aş vrea să reformulez cererea mea, aş vrea ca să faceţi o informare către
consiliul local cu toate cheltuielile care ţin de salariile angajaţilor societăţii dumneavoastră, toate
cheltuielile care ţin de consiliul de administraţie, toate cheltuielile cu alte adrninistraţii pe care le
primiţi în funcţie de indicatorii economici.
Domnul Simion Drelciuc - vă pun la dispoziţie o copie după bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat de consiliul local pe 2016, între viziunea aprobată şi viziunea realizată, voi pune la dispoziţie
influenţa cu cheltuielile de forţă de muncă în costul tarifului. Oricând vă pun la dispoziţie aceste
lucruri. de fapt, ele au fost o dată aprobate de dumneavoastră în acest sens, dar le voi readuce la
cunoştinţă membrilor consiliului local, având în vedere că în mijlocul dumneavoastră sunt consilieri
noi, care nu au mai fost într-o legislatură anterioară şi, În cel mai apropiat timp, voi pune la dispoziţia
dumneavoastră toate acestea.
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă - consilier Andrei Amos - declară lucrările şedinţei ordinare închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

SECRETAR,
Ioan Apostu
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