ROMÂ NIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

M UNICIPIUL

BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Înche iat În cadrul şe d i n ţei ordinare a C onsili u lu i Local al
M unicipiului Botoşani d in d a ta d e 26 septem brie 2019
Prin

di spoziţi a

nr . 1029 din 17.0 9.201 9, Prim arul Municipiului

B otoşani

a co nvo cat

Cons iliul Local În şed i n ţ ă o rd i na ră pentru da ta de 26 septembrie 20 19, ora 10" 1, În sala de şed i nţe
"M ihai Em inescu" a
Di spoziţ ia

Primăriei Boto şani.

nr. 1029 din 17.09.201 9 este
şed i nţe i

Ord inea de z i a
şi

a fost

ad usă

la

anexată

la do sarul

cunoştinţă publi că

şedinţei .

prin

anu nţ

la av izicru l

Primărie i

pe site-ul propriu.
Invitaţiile

la ş ed i nţă s-au făc u t atât În sc ris, cât ş i prin co ntac ta rea telefon i c ă a

con silierilor.
Este ascultat Imnul de Stat

şi

Imnul Uniunii Europene,

după

ca re se trece la derul area

lucrărilor şed i nţei.

şed i nţei

Ordinea de zi a

1. Prezentarea

int erpel ări lor

es te

de

următoarea:

către

co ns ilierii loc ali ai municipiului

2. A probarea procese lor verbale ale
29 .08 .20 19
3. Proiect de

şi

şedinţe lor

B oto şani

Cons iliului Local d in data de 7.08 , 21.08,

04 .09.20 19

hotă râre

pri vind Înce tarea mandatului de con sili er loc al al domnului Ady

Petru ş c ă ,

prin demisie
4 . Proiect de

hot ărâre

privind validarea mandatului de co nsilier local al doamnei

Roşu

Dani ela

C ristina
5. Proiect de

hotărâre

pri vind modificarea

Local nr. 2 - comi sia de organiza re
protecţia

mediul ui

6. Proiect de
Ciobanu

şi

înconju rător,

hotărâre

şi

compon enţ ei

dezvo ltare

Comisiei de spec ialita te a Cons iliului

urbanist i că ,

reali zarea

conservarea mo numentelor istorice

privind acordarea titlului de

Ione l Luci an Sandu - Veterani mili tari

cetăţean

şi

de

lucrărilor

publice,

arhitectură

de onoare domnilor Sorin Ioan

Proces verbal ş e d i n ţ ă

o rd i nară

Co nsiliu Loca l

B otoşa n i

din data de 26 septe mbrie 20 19

hotărâre

7. Proiect de

privi nd acordarea titlu lui de

cet ăţea n

de onoare elevu lui Tudor Darius

Ca rda ş

8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de o noare domnului profesor Adrian
Panaete
9. Pro iect de hotă râre privi nd aproba rea Regulamentului de acordare a Premiulu i Naţ iona l de
Poezie "Mihai Em inescu" - Opera Omnia
10. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Filarmonicii de Stat Botoşani
11. Proiect de hotărâ re privind rec ti ficarea bu getului local pe an ul 20 19
hotărâre

12. Proiect de

privind aprobarea indicato ri lor te hnico - economici ai obiectivelor de

investiţie : "ÎMPREJMUIRE CORP B LICEUL PEDAGOGIC " NICOLA E IORGA"
BOTOŞAN I" ş i "ÎMPREJMU IRE SALĂ DE SPORT LIC EUL PEDAGOG IC " N ICO LA E
IORGA"

BOTOŞAN I "
hotărâre

13. Proiect de

pentru modificarea

Hotăr ârii

Cons iliului Local nr . 293 /29.11.201 8 privind

"Regulamentul pentru efect uarea transportului publ ic local, a studiului de op ortunitate şi a
şi

a contractu lui cadru de

delegare a gesti unii serv ic iu lui de transport pub lic local de

persoane efectuat cu

caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public loca l
autobuze /tram va ie în municipiul

Botoşani

aliniat la prevederile Regulamentului (CE)

111'.

1370/2007
14. Proiect de hotă râre privind aprobarea prelung irii aco rd ului de pa rt eneriat dintre Consi liul
Loca l a l Mu nicipiului Botoşani şi A sociaţia pentru copii " Il Girotondo" B otoşani, pentru anul
sco lar 20 19 - 2020
hotă râ re

15. Proiect de

privind apro barea organigramei si a statului de

funcţi i

ale aparatului de

specialitate al primaru lui municip iului Botoşan i
h otărâre

16. Proiect de

privind aprobare a Statului de

funcţii

al

Direcţiei

de

A s i stenţă Soci al ă

Botoşani

17. Proiect de

hotărâre

municipiului

p rivind aproba rea o rga nigramei

şi

statului de

funcţ i i

ale

Po l iţ iei

Locale a

Botoşani

18. Proiect de hotărâre privind modificarea si comp letarea anexelor nr, 1, 2 s i 3 la H.C .L.

111'.

118/24.04 .201 9 priv ind stab ilirea sa larii lor de bază aferente funcţiilor d in cadrul familie i
oc u paţ i onal e "A dm in istraţ ie"

ut ilizat e în ca drul aparatulu i de specia litate al primarului

municipiu lui Boto şan i ş i serviciil or publice din subo rd inea Co nsiliului Local al municipiului
Botoşani ,

precum

şi

pe ntru stabilirea

acordări i

sporu lui pentru

19. Proiect de h otărâre pen tru modificarea anexei la HCL

condiţii

de

m uncă

nr. 11/201 9 pr iv ind de semna rea

reprezentanţ ilor administraţiei pub lic e locale în Consiliile de adm i n istraţie ale unităţi lor de
învăţământ

preuniversitar din mun icipiul

Botoşan i
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Proces verbal ş edi n ţ ă ord inară Consiliu Local B ot o ş a ni
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20, Proiect de hotăr âre pentru modificarea anexei la HCL nr. 152/2016 pri vind numirea în
Co misiile pentru evaluarea ş i asi gurarea calităţii în unităţile de învăţăm ânt preuniversit ar dc
stat a reprezent anţil o r adm i nistraţ iei publice local e
2 1. Proiect de hotărâre pentru aco rda rea unui mandat spec ial reprezentantului Co ns iliului Local
al Municipiului Botoşani în Adunarea G enera lă a A sociaţil or A,DJ " AQUA BOTO ŞANI "
pen tru aproba rea

preţului ş i

tarifului la se rvic iile de alime nta re cu

apă şi

de canal izare pentru

înt reaga ari e de o perare
22 , Proiect de hot ărâre privind apro barea închirierii unor sp aţi i administrate de Co leg iul Naţ i on a l
"A.T, Laurian"
23 , Pro iect de

Botoşani

hot ărâre

" M ihai Em inesc u"

pri vind apro ba rea închirierii un o r

spaţi i

adm inistrate de Coleg iul

N aţ iona l

B oto şani

24 . Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor sp aţii administrate de Liceul " Petru
R a reş" Botoşa n i

25, Proiec t de hotărâre privind prelungi rea un or contracte de concesiune.
26 . Proiect de
27 . Proi ect de
Botoşan i şi

hotărâre

pri vind acceptarea unei

hotărâre

donaţii

- teren, situat în str. Nec ulai So fian nr.6

privind aprobarea unui schimb de terenuri între U,A,T , Municipiul

S,C Terra Pro pert y S, R, L

28, Proiect de hotărâre pri vind co ncesionarea prin licitaţie publi că a unui teren cu destinaţie
acces aut o secundar în Aleea Trei Co line
29, Pro iect de hotărâre pentru aproba rea listei cu firm ele ce vo r fi adm ise în lncub atorul de
Afaceri B oto şani
30, Proiect de

hotărâre

privind completarea inventarului bunurilor

ap arţinând

domeniului pri vat

al municipiului ,
3 1. Proiec t de

hotă râre

privind mod ificarea

şi

compl etarea H, C L nr, 21 8/2 9 ,072 01 9 privind

apro ba rea Studiului de oportunitate ş i aleg erea m od alităţ ii de delega re a gestiunii se rvici ului
public de salubrizare

ş i d eszăpezire

al municipiului

Botoşani

32 , Proiect de hotărâre pri vind aproba rea fin anţării în ava ns, până la rambursare ş i a co fi nanţări i
proiectului " D igita l Innovati on 4 C ities - DI4C ( I novaţii Digitale pentru Oraşe)" sub sc he ma
de

fin anţare

a programului euro pean URBACT , implementat de Municipiul

Botoşani ,

în

calita te de partener
33, Proiect de

hotărâre

ptivind aproba rea, de principiu, a

v â n z ă ri i

către c hiriaşi

a un or

locu inţ e

proprietatea municipiului ş i adm inistrate de S ,C Lo cati va S,A ,
34 . Pro iect de
Naţ io na lă,

hotărâre

pentru aprobarea

nr. 9, se. A, ap. 1,2

U5, nr, CF 5 l735-C I-U7

şi

şi

documentaţiei " Plan

Urbanistic de Detaliu - str. Calea

8, el. 1 ş i part er, în scris în Ca rte a

Funci ară :

nI', C F 51 735- C I- U9", în vederea

3

CF 5 1735-C l -

realizări i

obiectivu lui
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Proces verbal şed i nţă ord i n a ră Consiliu Local Bo to şan i

-

U

~'-;; ~ C/)

t"4 Q'

din data de 26 septembrie 20 19

so;;o
S
,
u -<.. . .

1, 0

\ ~ .s- QJ O -.l

'<.. .:L.&

"a menajă ri

inter ioare in vede rea al ipirii ap. 1 ş i 2

faţada posterioară,

cu

destinaţ i a

hotă râre

35 . Proiect de

de

exti ndere ap. 2 pa rte r

şi

ex tind ere ap . 8, la

l ocuinţ ă" .
documentaţie i

pentru aprobarea

Funci ară

Transilvaniei, nr. 18, inscris in Cartea
d est inaţi a

"constru ire imobil cu

şi

l o cuin ţ ă

" Plan Urbanistic Zo nal -

C F 5249 1", in vederea

ŞI

cabi net med ic al,

real i zări i

a nexă

str.

obiectivului

gospodărească

şi

imprej muire teren".
36 . Pro iect de

hotărâre

pentru aprobarea

Funci ară

Luc hian, nr. 38 , inscris in Cartea
"reabi lita re, schimbare de

doc umentaţ iei

destinaţ ie

realizării

CF 58826", in vederea
şco a l ă

din

"Plan Urb ani sti c Zonal - str.

Ş te fan

obiect ivu lui
parţ ial ş i

in hot el , amenajare subs ol

man sardare in pod ul existent" .
Se

comp letează

ordinea de zi cu

hotărâre

1. Proiec t de

2 . Pro iect de

şi

alegerea

ş i deszăpezire

hotărâre

hot ărâ re :

proiecte de

pentru revocarea HCL nr. 2 18 di n 29 .07 .20 19 priv ind aprobarea

Studiului de op ortunitate
de salubriz are

u rm ătoare le

modalităţii de

de legare a gestiunii serv iciului public

al municipiului

pr ivind apro ba rea Stud iului de oport un itate

delegare a gestiunii serviciului pu bli c de salubrizare

şi

alegerea

ş i deszăpezire

modalit ă ţii

dc

al mu nicipiul ui

Botoşani
hotărâ re

3. Proiect de
Boto şani

privi nd a locarea sume i de 13.000 lei in vederea organizam la

a fes tiva lului "Les Films de Ca nnes" in pe rioa da 18 - 27 octo mbrie 20 19

4 . Proiect de

hotărâre

pentru modificarea

şi

completa rea HCL nr. 59 din 24 .03 .20 16 privind

acceptarea, de principiu, a un or donaţii cu sa rcini.
5. Proiect de

hotărâre

privind acordul Consiliu lui Loca l pentru efectuarea

lotizare a un ui imobil pro priet atea
6. Proiect de

hotărâre

c umpărări i

8. Proiect de
Botoşani

de

dl.

9 . Pro iect de

către

hotărâre

a Mun ici piulu i

pri vind acceptarea unei

hotărâre

7. Pro iect de

privată

pri vind aprobarea

Municipiul

B otoşa n i

donaţii

d ema rări i

Botoşa ni

din part ea domnului Luc a Ioan
proceduri lor de

a unui teren situat in str.

ach iz i ţ i e

Mano leşt i

in vederea

Deal nr. 25A

Mugurel Flutur

hotărâre

pentru

apro ba rea

docu men taţ i ei

Max im Gorki, nr. 9, in scris in Cart ea
ob iectivu lui "constlUire imobil

loc u i nţe

Funciară

" Plan Urbanistic Zonal - Aleea

C F 59067", in vederea

reali zării

colective" P+5 E (P+4E, P+3E retras) cu

comerciale la parter, amenajare parcare,
10. Pro iect de

de

privind desemnarea inlocuitorului de drept al Primarului municipiului

Cătălin

orga nizare de

operaţiunilor

arnenajări

sp aţi i

exter ioare, imprej mu ire teren,

şa nt ier

hotărâre

pentru aprobarea

V ârn av, nr. 29, inscris in Cartea

docu mentaţiei

Funciară:

4

C F58 07 8

" Plan Urban istic de Detaliu - str.
şi

CF 66253 ", in vederea

rea l izări i

Proces verbal

obiect ivu lui "ConstlUire

lo cuinţă

P+ l E, anexe

împrej muire teren pri vat, organizare de
Il. Proiect de

hotărâre

pent ru aprobarea

şi

Co nsiliu Loca l B o toşa n i
din data de 26 sep tembrie 20 19

gospo dă reş t i ,

a menaj ări

exterioare,

ş ant i er" ,

modificării

nr. 236/29 .07.20 19 privi nd apro barea
Zona l

şed i nţ ă ordi nară

prevederilor

documenta ţi ei

H otărâ ri i

Consiliului Local

de urb anism "Plan Urba nist ic de

Regulament Local de Urba nism a fere nt - strada

Ş tefan

cel Mare , nr. IA, CFINC

65480", Întocm ită de că tre SC PROI ECT BOTOŞA N I SRL, se f proiect URB arh. Mihai
G. Tulbure, În vederea
12 . Pro iect de

hot ăr â re

nr.612/20 19

şi

realizări i

locu i nţ e

obiect ivu lui "construire b loc

P+2E+M".

pentru sta bilirea unei co m isii spec iale de veri ficare pri vind adresele
I aco bi ţă

nr.3 49/2 0 19 ale domnului

Stel u

13. Pre zentarea raportului privind activitatea administrato rului specia l al SC Termica SA
Botoşan i

Şedinţa

La

este lega l co nst ituită.

lu cr ăril e şed i nţei parti cip ă

Eugen Cristian
Se

În pe rioada aprilie - iuni e 20 19.

Ţ u rc an u ,

păstrează

avâ nd

22 de co nsi lieri loc ali În

depusă

cerere de Învoire la ma pa

fu ncţ ie,

lipsind domnul consilier

p reşed intel u i

de

şed i n ţă.

un mo me nt de rec ulegere pentru do mnu l Ga briel Murariu, fost con sil ier

loc al În legislatu ra 20 12-20 16.
Notă:

Doamna Dan iela Cristina

Ro şu

nu

participă

la votul pri melor 3 puncte de pe

ordi nea de zi.
Fiind supusă la vot Învoirea domnul ui consilier Eugen Cristian Ţ u rca nu, acea sta a fost
ap rob ată

cu unanim itate de vot ur i a co nsilieri lor p rezenţi (2 1).

Fiind

sup usă

la vot completare a ord inii de zi, ac cas ta a fo st

ap robată

cu un animitate de

voturi a co ns ilieri lor p rezenţi (2 1).
Fiind
ZI, Împreună

sup usă

la vo t ordinea de zi - cu ret ragerea puncte lor nr . 28

cu co mpleta rea

aprobată,

aceasta a fost

aprobat ă

şi

3 1 de pe ordinea de

cu un an im itate de vot uri a

consi lieri lor prezenţ i (2 1).
Fiind

şed i n ţă ordin ară ,

se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentare a

consilierilor locali ai municipiului

Botoşani .

5

i nte rpel ă ri lor

Proces verbal şed i n ţ ă

dou ă

Domnul con silier Maricel Corn eliu Maxim dumneavoastră, şi
Bo toşa n i ,

anumc unul legat de ace le marcaj e care se
c reează

zic eu, la ore nepotrivite, care

o rdi nară

Consiliu Local Boto şan i
din data de 26 septembrie 2019

să

lucruri vreau

execută

ambuteiaje, am

străzi l e

pe

văzut c ă

faţa

aduc în

din municip iul

undeva pe la ora 12 se

aplicau marcajele într-un sens gira toriu. Mai mult de atât, pe data de 9 septembrie, când a inceput
şcoa l a,
Aş

firmă

acea

să

sugera

reali za marcajele

şi

reu şit să

a

să p oată

se discute cu dumnealor

Boto şaniului .

creeze ambute iaje în toate zonele
fi aplicate marcaj ele

dup ă ami a ză, s â m băta

sau

ut il i zează maşin i

ale

chiar noaptea, dacă este posibil.
aş

Un al doilea aspect pe care
in stituţiilor

vrea

să

îl ridic este faptul în care se
şi

din subordinea con siliului local pentru eve nimente politice,

aici mă refer la

directorului Urban Serv care transporta şi mont a cort uri pentru strânge rea de
că

Eu nu cred

ş i să util i zăm

evenimente politic e
sunt în consi liul de
exp l icaţi i

regulă

este în

ca din banii

aces te

administraţie

maşini

cetăţen i lo r

m aş in a

semnături.

mun icipiulu i

Botoşan i să

facem

în scopuri electorale. Eu îi rog aici pc cei care

la Urban Serv

să

ş i să

verifice aceste lucruri

n işte

vin cu

faţa noastră .

în

Domnul con silier

L aurenţiu

şed i nţa

23 mat 20 19 am participat la
şi

să

că

pe cei responsabi li

că

informez Consiliul Local

AGA a Modem Calor, unde s-a

admi n istraţ ie,

tutu ror membrilor consiliului de
Consiliul Local

Maftei - vreau

dezbătu t nemu l ţumirea

prin vocea domnului

nu s-a acordat

până

pe data de

Zămescu ,

în prezent cota

care

ac uză

variabilă

pentru

membrii consiliului de admin i straţie de la Modem Calor.
Eu am
Local

să pu nă

consi liului de
ad m i ni straţie
într-adevăr

făc ut

o

int erven ţ i e

pe ord inea de zi
admi nistraţ ie.

Rog, cred
şi ,

domnii din co nsiliu l de
ad m i n ist raţie

pe care îl au în con siliul de

şi

această

de la Modem Calor,

din consiliul de
să

la Consiliul Local în scr is, în 03.06.2 0 19,
dezbatere, pentru a da un
că

cu

ac eastă

ocazie,

adm ini straţ ie

ad mi n i straţ ie

este

să

că,

prevăzută

să d ăm

un

putem lua în

pot primi

de la Mode m Ca lor spun

fie primită de membrii consiliului de
nOI,

în trei luni era cazul

răspuns

şi

am rugat Consiliul

domnul ui
răspuns

Zămescu şi

co nsiliului de

d i scuţ i e, după

această cotă variabilă ,

pentru

în mod expres ca

administraţie.

reprezentanţ i i

un raport asupra

Cons iliului Local. De asemenea, s-a

d ezbătut

de Modem Calor în semestrul 1 20 19, s-a prezenta t situaţ ia

financiară şi

unde am fost
act iv ităţi i

indicatorii de

pentru semest rul 12019.

De ase menea, s-a
pregăt irea

unii

ac eastă cotă va riab i lă

adm i n istraţie,

p erfo rmanţ ă

că

d ac ă

conform textului de lege, în contractul

Pe 9 septembrie a avut loc din nou O adunare a co nsiliului de
desfă şu rate

lege,

făc u t

o informare ptivind

din punct de vedere tehnic

şi

pregătirea

pentru sezonul de

asigurarea combust ibililor necesari. O
6

iamă

20 19-2020 ,

prob lemă

care s-a
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Consiliu Loca l Botoşa ni
d in data de 26 septembrie 20 19
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ridic at ş i se spune că trencază de ceva timp , de ani de zile, o info rmare privi nd s i t uaţ i a cazanelor
de aburi GX3500

a la rmă

semnal de
că

fără

la cazan

atrage

în

şedinţa

co n fo nni tăţi , fără

anumite
recepţi a

respectarea anumitor tehn ologii,

respo nsab i l i tăţi

situ aţ ia

a

ră mas n erezol vată ,

acestui cazan de ab ur, unii au semnat, chiar

această rec epţie, şi

p robl emă

este o

care s-a u prezentat

din 9 septembrie, se trage concl uzia

asupra aceste i problem e, înt rucât

ce i care au semnat

nu a se mnat

in fonnă ril e

în docu mentele pc ca re le-am stud iat eu d in

adm inistraţie şi

în consilii le de
rec epţ i e

ş i,

asup ra Co nsiliului Local

şi

am

s-a

făcut

se trage un
văzut ş i

preşedi nt e l e

eu

co misiei

adm i n istraţ ie,

vor

eve ntual, a se rviciilor di n cadrul Primăriei,

aşa

ca re, spun ce i din co nsiliul de

ş i,

că

s-a inform at acol o.
Eu rog, în final,
dăm

răspun s

un

şed i n ţ e l e
vă

spun

să luăm

în co nsiderare ceea ce s-a ri dicat cu ptivire la cota

în mod ex pres consiliu lui de

care au loc acolo, cred

domnului

mai mult de 25 de mi nute se

că

domnul

că

a da t în j udec ată Co nsiliul Local pentru

informat

p reşedi nte

că

adm i n istraţ ie ş i

d i scută

Ză mesc u ,

pent ru

despre cota

şedi nţei

Doru Co nsta ntin, în deschiderea

variabilă ş i să
că

toate

variab i lă.

Eu

din 9 septembrie, ne-a

această p ro bl emă, şi să

vede m und e suntem

pe lege, dacă au dreptate sau nu.

Că tă li n

Dom n ul Primar
spu neţ i - mi d a că

în ca lcul

şi

la ulti ma

şed i nţă

şt i u

cumva co nsiliul de

so licitarea care a fo st

Modem Calor, ca re a venit aici
de nu

M ug u rel Flut ur - domnule co nsilier, am o

cât timp,

S-a luat în

că

şi

făc u tă

si ngu ră

ad m i n i straţie ş i rep rezentanţii

întrebare:

AGA au luat

de sindicatu! de la Modem Calor, de inginerul de la

ne-a spus

că

nu li s-au mai

mări t

salariile

sa l a ri aţ i l or

de aco lo

au salarii foarte mici co mparativ cu munca pe care o dep un, în ture.

di scuţ i e

cumva, în

a fară

de cota

v ari ab i l ă

a membrilor CA

ş i mărirea

de salarii,

ceea ce s-a ce rut? Deci nu .

Domnul cons ilicr
împ ă rţ i t

Laurenţiu

Maftci - nu s-a discutat. No i

profitul, muncitorii au primit o parte,

respecti vă,

cu

atunci câ nd s-a

cum prevede legea, au primit d in profit cota

excepţi a ...

Domnul Prima r
Co nsiliul Local
sa l ariaţ i ş i

aşa

şti m că

Că tă li n

M ug u rel Flut u r - nu,

ş i , dumn eavoastră ,

nu la co nducere. Voiam

Domnul con sili er

cu

bună cred i nţă, aţi împărţi t,

să şt i u dac ă

La u rcn ţî u

d i sc ută m

s-a discutat ceva

de

s i tuaţ ia

în ca re a intervenit

când s-au du s mai

şi

bani la

de spre salarii.

M aftci - despre sa lari i, nu s-a ridicat nicio

7

mu lţi

prob l emă .
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Domnul
ex istă,

nu

preşedinte

şti u d acă

eco nomic Mirela
răsp uns, în ţe leg,

a aju ns

şedi nţă

de
şi

dumneavoastră,

la

G heo rgh i ţă ş i

exact la adresa

Ma rius Leonardo

către

de

- domnule Ma rtei, la

un pun ct de vedere asumat de
Un i tăţ i i

reprezent antul

du mnea vo ast ră

Oroşanu

548/03 .06.20 19,

către

m apă

directorul

Locale de Monitorizare, ca

d acă

este vorba despre

ac eastă

ad resă .

Domnul consilier

Domnul

preşedinte

care va intra în posesia

de

i ni ţiator,

de

Maftei - da.

şed i nţă

d u mneavoastră .

Local cu ace st proiect de
un

Lau renţiu

hotărâre

Marius Leonardo
Ideea de

pentru

b ază

este

c ot ă variabi l ă ş i

fie el cons ilier local sau altcineva, cu drept de

co mpetenţă

Consiliului Local

să

Oroşauu

că

- este un punct de vedere

a intrat o

dată

a fost respins.
in iţ i at i vă

în

şed i n ţa

U rmează

Consiliului

de-acum,

d acă

va ven i cu un alt proiect, este

reia. Dar punctul de vedere va intra în posesia

dumn ea voast ră .

Domnul co nsilier

La u re n ţ i u

M aftei -

noi

a şteptă m

un

răspun s

şi

din pa rtea

co mpartimentului UL M.

Domnul
către

ULM şi de

preşedinte
către

de

şed i n ţă

Marius Leonardo

di rectorul eco no mic, am

răsp uns,

Oroşanu

Într-un min ut

- dar este, este semnat de
aţ i

av ut

ş i ră spu nsu l.

Proce sele verba le de la punctul 2 al ord inii de zi au fost aprobate cu unanimitate de
voturi a co ns ilierilor

prezenţi

(2 1), precum

şi

pe

bază

Punctul 3 de pe ordi nea de zi - Proiect de

consilier local al domnulu i Ady
spec ialitate nr. 5, nu

Petruşcă.

prezi ntă disc uţi i , ş i,

de

semnăt u ri.

hotărâre

privind incetarea mandatu lui de

prin demisie - este avizat favorabil de comisia de

fiind sup us la vot, acesta este aprobat cu unani mitate de

voturi a co nsilierilor prezenţi (2 1).
Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de

consilier local al doamnei
specialitate nr. 5, nu

Roşu

hotărâre

privind validarea mandatului de

Daniela Cristina - este avizat fa vorabil de comi sia de

prezintă di scuţii , ş i ,

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de

voturi a co nsilierilor prezenţi (2 1).
8
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Roşu

Doamna Danicla Cristina
Consi liului mun icip al

B oto şani , În

publice locale nr. 215 /2001 ,

urm ătoru l jurământ:

tot ceea ce

stă

să- m i

În puterile

şi

Ro şu

Consiliu Local Boto ş an i
din data de 26 septembrie 20 19

Daniela Cri stina, con silier al

conform itate cu prevederil e art, 32 din Legea

republicată,

co nsiliului

- Subsemnata

o rd i n a ră

modificăril e ş i comp l etări l e
Con st i tuţ i a ş i

ulterioare, depun

bună - credinţă

priceperea mea pentru bin ele locuitoril or mun icipiului

B otoşani . Aşa

respect

legile

ţării, să

Î n faţa

fac cu

"Jur

să

cu

adm i n i stra ţi ei

ajut e Dumnezeu! "
Se ia o

pauză

de 5 minute pentru actualizarea sistemului de vot electronic pentru

introducerea doamnei con silier Daniela Cristina
După

tcnninarea pau zei, se trec e la punctul 5 de pc ordinca de zi - Proiect de

privind modificarea
organizare
încon jurător,

Ro şu.

şi

componenţ ei

dezvoltare

Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 2 - comisia de

urbanistică,

realizarea
şi

conse rvarea monum entelor istorice

comi sia de specialitate nr. 5, nu

prezintă di scuţii, ş i ,

unanimitate de voturi a co nsilierilor

prezenţi

lucrărilor

de

publice.

arhitectură

şi

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4

h ot ărâre

Ionel Lucian Sa ndu - Veterani militari şi

Proi ect de

de onoare elevului Tudor Dariu."

specialitate nr. 4

şi

nr. 5, nu

Cardaş

prezintă di scuţii , ş i,

unanimitate de voturi a consilieri lor

prezenţi

nr. 5, nu

prezint ă discuţi i, ş i,

hotărâre

prezenţi

fiind supus

(22).

privind acordarea titlului de

- este avizat favorabil de comi siil e de

fiind supus la vot, aceasta este ap robat cu

(22) .

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de
cet ăţ ean

- este avizat favorabil de

privind acordarea titlului de

la vot, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor

cetăţean

mediului

(22 ).

de onoare domnilor Sorin Ioan Ciobanu

Punctul 7 de pe ordinea de zi -

protecţia

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de
cet ăţean

hot ărâre

ho t ărâre

privind acordarea titlului de

de onoare domnului p rofesor Adrian Panaete - este avizat favorabil de comi siil e de

specialitate nr. 4 ş i nr. 5, nu prezintă di scuţii , şi, fiind supus la vot, aceasta este ap robat cu
unanimitate de voturi a con silierilor p rezenţi (22).
Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de

de acordare a Premiului

Naţ ional

h ot ărâre

privind aprobarea Regulamentului

de Poezie ..Mihai Emin escu" - Opera Omnia - este avizat

9
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şi

favorab il de com isii le de specialitate nr. 4

prezintă d iscuţii, Ş I ,

nr. 5, nu

fiind supus la vot,

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a co nsilieri lor prezenţi (22) .
hot ărâre

Punctul 10 de pe ord inea de zi - Pro iect de

privind schimbarea denumiri!

Filurmonicii de Stat Botoşani - este avizat favor abil de comi siile de specialitate nr. 4
Dom nul

Şte fa n

aş

Mihai -

vrea ca

după

să

aI1. I

se

i ntrodu că

stampila, actele,
Domnul

şi

au solicitat acest lucru ca

preş edinte

ca fiind amendament,

şi

de

şe d i nţă

Lupa şc u,

Împotrivă

Mari us Leon a rdo

Daniela Crist ina

hotărâ re

Roşu

şi

Mihail Gabriel

Domn ul

I o nuţ

Ta nasă şi

Laurenţiu

preşe d in te

În forma

de

şi

Dan iela Vicol

Oroş anu

iniţ ia lă,

să Îşi

schimbe

art. 3.

- În acest caz, ÎI apreciem

acesta a fost resp ins cu I vot

Ştefan

Mihai Tincu)

Cătă l i n a

Camelia

domnii consilieri Gabriel Augustin

Andrei, lulian Blaga,

Ioan Brânzei, Maricel Corneliu Max im,
Bosovici, Vas ile Chiru,

dev i nă

(doamnele con silier Silvia Carmen Diaconu,

Alecsandru, Andrei Amos, Cosmin
Oro şa nu,

timp, iar an. 2 să

trebu ie

h otărâ re

an. 2 se ren u merotează În 3.

Fiind supus la vot proiectul de
pentru, 17 voturi

să a i bă

nr. 5.

"an. 2 - Preze nta

Filarmonică

va intra În vigoare cu data de 01.01.2020", Întrucât cei de la

şi

Cătă li n

Boboc, Danie l Botezatu,

Mihai, Marian Murariu, Marius Leonardo
şi

4

abţ i neri

(domnii co nsilieri

Că l i n

Geo rge

Maftei ş i Paul Octav).
ş edi n ţă

Ma r ius Leonardo

amenda mentul formulat de domnul Mihai

Ş tefan,

O roşa n n

dec i data de când

-

i ntră

vă

supus la vot

În vigoare, data de

01.01.2020.
Ş tefan

Fiind supus la vot amen damentul domnului consilier
cu unanimitate de voturi a consil ierilor
Fiind sup us la vot proiectul de

prezenţi

(22).

hotărâre Împreu nă

apro bat cu unanimitate de voturi a consilierilor

prezen ţi

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de
şi

rect ificarea sa li modificarea bugetului

Mihai, acesta a fost aprobat

cu amendamentu l aprobat, acesta a fost

(22) .

hotărâre

instituţiilor

privind modificarea bugetului local

p ublice

şi Q act ivit ătilorfinanţate

integral

sau parţial din venituri proprii pe an ul 2019 - este avizat favorabi l de comi sia de specialitate nr.
5, iar com isia de specialitate nr. I se
Domuul consilier Cos m in
lista cuprinzând

modificări le

abţine .

Ionu ţ

Andrei - În propunerea de modificare a bugetului, În

prop use pe obiective de

10

investiţii,

cu

finanţare

de la buget local, s-

Proces verbal şed i n ţă

au

tăcut modifi c ări

su bsta n ţă

de

străz i

consideraţi

st răzi ,

iar

astăzi

propunerea este

ş i da ţi-mi

mai import ante, lucru cu care nu putem ti de acord,
şi

poat e ne

d aţ i

ex p l icaţ ie

o

aţ i in iţi at

de ce nu

ori

să luăm

bani i de pe Iuliu Maniu, de pe

Popăuţ i,

la început de

şi

de pe

domnule Prim ar, le
să

voie

i nvest iţ ii,

aceste

hotârârc de con siliu loc al, respectiv cea de aprobare a bugetului,
nenumărate

tăcut

să luăm fi na nţ area

du m neavoastră,

pentru o serie de obiective pe care, probabil,

câteva dintre ele,

Consiliu Local B ot o ş an i
din data de 26 septembri e 20 19

asupra propunerilor pe care grupul PSD le-a

an, majoritatea privesc reabilitarea unor
aceste

o rd i n a ră

nerespectând o
propuneţi

de ce ne

I. L. Caragiale,

citesc doar

H asn aş ş i

de

Hatman

Arbore.
De asemenea, de ce nu se mai do reşt e
d ocum ent aţi e tehni că
do reşte

so l uţii

studiul de

vehement doamna
ex ecută

de exec utare a

reţea

că

acolo unde , de trei ani, cred, am

sunt gata blocu rile.

puneţ i

presiune,

A ngajaţi

şt i m că

spu n eţ i că aveţi

fu ncţiona re

şi să in i ţi aţi , d acă

cu ca re tot

in si stă,

nu

v-am spus

de 6 miliarde; cred

că

diminuare a su b ven ţ iei pe care o
Domnul Primar

trăi esc

să

Şoseaua

utilităţil e,

facem

şi

acum

aco rdă m şi

Cătălin

de linie,

că

aşteptăm ş i

modificare ,

un ultim ape l, sâ

ş i să trataţi

pentru

ven iţ i şi

ţ i neţ i

aco rdăm

sume le

va lorează

1,2 miliarde , în

pentru Parcul de Ag rement
peste promi siuni

să

Co rn i şa,

o

constituie o

tie folosite în alte scopuri.
decl araţi e politi că şi

am spus de foarte mult e ori

bugetul local nu ne aj unge ,

că

că

nu ave m bani

cât de cât normale, am crez ut, unii din tre noi , poate mai mult

1I

de majoritatea

pietruite, în contex tul în ca re

Mugurcl Flutur - o iau, since r, ca o
şi

şi

pe care le-am propus, care, în

străzi

încasă rile

să

cont

sumele de la

cu seriozitate propunerile domnului

dintotdeaun a pe

ar ti potrivit ca

spun un singur lucru : am anticipat
sfârş i t

această

să fi na l i zaţi , i nvest iţii le

are alte nevoi, în context ul în care

cond i ţ i i

blo curil e de pe

iar a ven it cu pietrele de curling, care

contextul în ca re avem oameni care

pentru noi

tempori zat,

nu sunt acoperite toate che ltuielile, în co ntextul în

făcâ nd

o raşu l u i

mare parte, privesc infra structura

să vă

l e- aţi

trebui e să primim sume de la nivel central.

din consiliul local

sub venţ ie

pe ca re

termene scade nte.

bugetul central, care ne vor ti repartizate , şi ,

oraşu l

lucrări

să inau guraţi

făcut interpelări , şi

Pentru motivele invocate, nu vom vota

Ţu rcanu

în mandatul acesta. De ce nu se mai

nume pe care nu le-a apro bat consili ul local ,

Mai mult , pentru part ea de
care

şi

plata unor facturi , a unor

prob abil , în eve ntua litatea unei camp anii electo rale,
Ia şulu i ,

susţ i n ut

în ca rtieru l Luizoaia, pe ca re l-a

în mandatul trecut, cred,

ş i propu neţi

doreşte

la Casa Anke le? De ce nu se mai

de cana lizar e pe str. Bucovina? De ce nu se mai

pen tru extindere

Lupaşcu ş i

hart a de zgo mot

reţelei

ex pertiză

vreau

luna septembrie va ti
să term i năm

dumn ea voastră,

anul în

am crezut

Proces verbal şed i n ţă o rd i na ră Co nsiliu Local Boto şan i
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că rectificările

de buget, ce le promise, cea din iulie, care de fapt s-a întâmplat undeva pnn

august, ne va rezolva o parte din probleme.
vă

Nu,

să

spun la mo du l ce l mai serios, ca

închide m anul,

să

ne aco pe rim toate

poziţiil e,

ave m nevoi e ca m de 30 de mi lioane de lei. Am primit la vestita rect ificare de bugetu l 2 milioane
şi

ce va de lei. Tot ce am vorbit anul acesta,

h azard ă rn

pe

cre ş teri
mărit

po ate, tariful

la

şi

am spus

că

ne vo m bloca,

că

de tot felul, de tar ife, cum au fost la salubrizare, cum vom vota
apă, sub venţii

peste

subvenţ i i

ne

l ămureasc ă

la energ ia

te rm ic ă,

că

nu sunt bani,

la tra nsport,

şi

ne

astăzi,

noi aveam

doar un singur buget.
să

Recti ficarea care trebuia
momentul de

faţă

Am fost

păcăliţ i,

zile, mai

lucraţi ,

nu avem bani pentru p lata persoanelor
ni s-a spus

am

făc ut

sfârşi tu l

niciun ban, vine

eă

apare

hotărârea

as igură nICI măcar

nu ne

însoţitoare

de guvern, atât este

to t felul de m achete, uit e

că

plata, deci în

a persoanelor cu handic ap .

deocamdat ă,

în termen de 5

lun ă ş i jum ătat e,

a trecut o

nu am prim it

anulu i.

În afarâ de o declaraţie politi că, o să tiu foarte elegant în ceea ce vă spun, ş i voi da minim
să vă da ţ i

un exemplu, ca

spu neţ i dumneavoastră,

că forţaţ i

sea ma

activ itatea pe ca re am propus-o, de curling, zona dc agrement, am

preluat-o, vine din mandatul trecut, am
Co rn işa

euro pe ni pen tru
respingeţi .

când

cu

ac t iv i tăţ i le

Noi suntem

că

executivă

adevăr,

care

să

a

că

nu

şt iţ i

Primăriei ş i

refu zaţ i ,

sau a patra

oară ,

îi ad u ceţi în

s i t uaţia

majoritate, chiar

ora ş ,

în ca re

dar sunt

oară

dacă

pentru

co ndiţ i i

aţi

şi

vo r

plăti ,

avut conducerea

atunci nu s-au întâmplat, într-

nu au fost proiecte europene

abso lut

refuză,

ban ii îna poi .

în mandatul în carc

în ace st mandat,

că

pentru care am primit ba nii

probabil. Cei care

să dăm toţ i

dacă ,

lucru l acesta . Ch iar
ştiţi ,

am prim it bani

de aco lo. Vo m int ra într- o mon itor izare, este a treia
co ndiţ i i le

poa te din acest mot iv nu

şi

un plan, ce vom face acolo,

îndeplin im

monitorizarea ne va aduce în

Nu cred

făcut

ob l igaţi să

europeni. Este a treia oarâ când o
pentru

not a doa r spunân d un lucru . Acele pie tre de care

şi

ban i europen i pe

esenţ ia le .

În ace st mandat aveţi majoritate. I arăş i nu aţi înţeles nimic, de ce ne dă cineva banii. Nu
ni-i da u
sunt

aşa,

activităţile,

de euro, pe ntru
luăm

dă m

să

ca

face m noi ce vrem cu ei. Am av ut un proiect, am spus

asta vom face . Noi
că

nu am putut

să luăm

propun, de fiecar e

înapoi.

D acă

va ti

Referito r la
întâmpi nă m

to ată ţara,

să

îi

dă m

ca

să

nu dau 5 milioane

E uro pea nă , că să v i nă să

îna poi , ce i care nu au vo tat

ne

spu nă

să respectăm co ndi ţ i i le

ci neva

să

să

îi

pentru care

să p lăteasc ă.

străzi,

tot anul acesta am vo rbit de foart e multe ori despre

noi, nu numai noi, la

pe o lege a

dată,

asta vom face, astea

10, aceia ne- au dat 10 mi lioane, noi am fost în stare

doar 5 sau 6 mili oan e de euro de la Un iunea

ne-au dat banii trebuie
le

încercăm ş i

că

ach iziţ ii lor

Boto şani ,

nu Co ns iliul

extraordinar de

12

proastă,

d i ficu lt ăţile

J udeţean Botoşan i ,

pe care

ci UAT-urile din

pe un 114 care ne-a încurcat

şi

mai

Proces verbal

şedi n ţă o rd ina ră
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mult, li cităm, face m d ocument aţ i i, li c ităm, nu vine nimeni la li citaţ ii . Acum suntem în s i t uaţi a în
care, pentru că invocaţi foarte des stra da Iuliu Maniu, ş i atunci şt i am cu t oţii foa rte bine, şi eu am
spu s de foarte mult e ori că ne va fi ab so lut imposibi l să facem în ace st an strada Iuliu Maniu,
pentru că noi am alocat un mil ion de le i la strada Iuliu Maniu, în condi ţi ile in care,pentru a
modern iza strada Iuliu Maniu, ne trebuie undeva peste 6 mili oane de lei, nu un mil ion . Logica
lucrurilor era să a s igurăm banii pentru proiectare,v-am spus, am scos la li cit aţie pro iectarea
străzi i

Iuliu Mani u, să dea Dumnezeu să vi nă cineva la Li citaţie să facă partea de proiect are,

orice proiect are durează minim o lun ă sa u două ş i ne va da valoa rea finală . Dar a m lucrat un pic
ş i ret

când am făcut lucrul acesta, am avut un miliard de lei pentru strada C rinilor, era ş i licitaţ ia

organ izată,

puteam

să

facem strada CIi nilor,

bineînţeles că

pun em doar 50 0 de mii de le i la strada cri nilor, pe
făceam

l ângă

nu ne ajungeau banii , trebuia

milio nul pe care îl aveam, dar

să

mai

măc ar

o stradă . A şadar, am reu şit, prin aceste jocuri pur po liti ce, am reu şit să nu facem nici una ,

nici alta .
Fina lul anului es te foarte aproa pe, e cl ar că nu se mai pot face lu cră ri pe acele străzi .
Drept urmare, obli gaţi ile pe care le avem sunt proiecte, la urm a urmei, ş i e le aprobate pe lista
B oto şani,

munici piului

neavând

a lţ i

în ca re avem facturi în derulare, neprimind bani la rec tificarea de bu get,

mutăm

ba ni, îi

dintr-o pa n e în alta ,

măcar

ceva

să rezo lvă m ,

pentru

că, aţi vă zut,

îi

ducem ş i la ga z, sunt trei al imentări cu ga z, zo ne întregi pe care le al iment ăm cu gaz , trebuie să
terminăm măc ar inv estiţiile

începute.

Dumn eavoa stră s puneţi că

nu veţ i vo ta această rec tificare, şi es te pe ntru prima dată în

ca re sp u n eţ i că nu numai c ă sp u n eţi că nu veţi vota rectificarea, nu veniţi măcar cu un
ame nda me nt

ş i să sp un eţ i că

Făcând

nu sunte m de aco rd cu as ta, punem banii în pa rtea

ceala ltă.

acest luc ru, în afară de 3-4 pozi ţi i pe care le cons i deraţ i dumneavoastră ca fiind

importante pentru d umneavoastră, toate celelalte poziţii răm ân fă ră finanţare ş i vom fi în
imposibilitatea de a ac h ita ni şt e facturi puţini lor construct or i ca re m ai vin să lucreze în
mu nic ipiul B otoşan i.
Puteaţ i să

fi spus că nu su nteţi de acord cu pietrele alea, ş i v-am spus de ce le tot punem ,

ca să nu ad uceţ i dumnea voastră bani de acasă, nu numai pentru pietre, pentru tot proiectul, d acă
nu aţi înţel es asta . Dar daţ i-ne o varia n tă, d aţi -ne o so l uţ ie. Nu vreţ i, nu vreţ i , dar l ăsaţ i-ne să
mergem înainte cu celela lte proiecte, ac olo unde am reuş it să facem o licitaţie . Vreau să vă spun
un lucru,

să

nu

vă înc h i p u i ţ i

nicio sing ura

secu n dă că

am cel mai mic interes, poate sunt cel mai

intere sat dint re toţ i ca orice i nvestiţie să m eargă . Eu, person al , sunt cel mai int eresat ca in vestiţi a
să meargă ş i să

parte,

se înt âmp le ceva în oraş , pentru c ă sunt întrebări de ce nu se fac e. Pe de cea l a l tă

în ţel eg s i tuaţ ia, bl ocăm ,

facem orice

să

nu

meargă,
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pentru

că ră spunde ce lă l a l t.
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dumneavoastră,

Este deci zia
şi

cu subiect

predicat cel or care sunt

dumneavoastră

că

că

nu

la urma urmei, lucrurile ace stea vor ti spuse

trebuie

şi vă

co rec ţi i

ar putea fi

Con siliu Local B o to şan i
din data de 26 se ptembrie 20 19

să

atle

ş i adevărul.

A nd r ei - domnul Primar, interpretez ceea ce

tot din punct de vedere po litic

motive de îngrij orare
achi ziţia

i nteresaţi ş i

I onu ţ

Domnul con silier C os min

până

nu votati,

şed i n ţă o rd i n ară

aţi

voi aduce câteva arg umente pe scurt.
Co m işa ,

financiare la

spunând

că

spus

Aveţ i

aprobă m

nu

unor pie tre de curl ing care va lo rează 1,2 mili arde lei, dar nu vă Îngrijoraţi pe ntru faptul

nu avem canalizare
vă Îngrijo raţi că

îngrij oraţ i -vă

funcţi onală

nu

Com i şa,

funcţ io nea ză

degrabă

mai

la

nu

vă Îngrij oraţi că

nu s-a reali zat pist a de tub ing,

Comi şa .

Sunt lucru ri mul t mai grave,

râul de rafti ng la

pentru alea.

Îngrijoraţi- vă că sunt accidente la Comişa, Îngrij oraţi-vă pentru alte motive, nu pentru

pietrele astea care

valo rează

Dumneavoastră spu neţ i că

con structori.

Pă i

ce j udecaţi cu

cât o

străd uţă

nu s-au rea lizat

i nvestiţii le

pe strada Crini lor sunt constructori

d ub lă mă sură? Aţ i făc ut li ci taţiil e ş i

Am propus la Începutul anu lui pro iectare
să

că

dorim

să atacăm

dumneavoastră vreţi să faceţ i ş i

şi

pe care le-am propus noi

dau lista.

că

nu sunt

pe Iuliu Maniu nu sunt con structori ? De

nu s-a preze ntat cineva pe strada Iuliu Ma niu?

şi execuţ ie. Dacă

făcut

venim cu sume suplime ntare. Atunc i când am

spus foarte cla r

Botoşan i, dacă vreţ i, vă

din muni cip iul

sumele era u angajate, puteam

amendamentul, la Începutul anului, am

doa r tronsonul neasfaltat de pe Iuliu Man iu.

trot uare cu

marm ură

că

di n China, norma l

Dacă

aju ngem la 6

milioane. No i am spu s să asfaltăm pentru oamenii de aco lo care trăiesc În praf, strada Iuliu
Rareş p ân ă

Maniu, tronso nul neasfaltat, respectiv tronsonul de la Petru
de

st radă

este În reg u lă , putem

Dar, pentru a
aţi

venit cu

căuta

să

o

un pretext ca

să

nu facem

ac eastă i nvest iţi e

de 6 milioane de lei,

să

ne

Iuliu Man iu, nu ar li costat atât, era fix I milion, cât am pus noi ca
l uc rări

vă

rog

să

asi gurăm

la

prezentaţi
şi să

sumele,

utilităţ i

urm ă to a re ,

pentru

Îmi

pentru

uti lit ăţi , aţi

spus

Ş oseaua I aşu l u i ş i

şi

finalizarea

Însoţitorii

persoanelor c u handicap

le

şi

pe care noi am propus-o,

sp u neţ i că

să Începeţ i

lucrarea.

plătim , că

avem angaj amente,

Pri mărie,

care este stadiul ace stor
branşament elor
că

atât ar costa strada

la prima rectificare

luc rări

pentru gaz .

de

Ş i,

branşamente

În rectificarea

Guvem ul va asig ura toate sumele

toate sumele pentru partea de

funcţio nare.

despre part ea de dezvoltare , acolo unde aţi avut o execuţie foart e, foarte

a fost 19% la ju m ătatea anu lui.
că

să

trebuie

care va avea loc În câteva zile, sunt convins

M u taţi n i şte

pro iectele pe care noi le-am propus pentru a fi
pentru

că

facturi le care au fost Înregistrate la

ne pre zinte constructorii

Astăzi discutăm
red usă,

de

Pu şki n . Cea la ltă bu c ată

păs tră m a şa .

această sumă fanta sm ago ri că

Pentru celel alte

la

am vrut noi strada Iuliu Man iu,

cetăţen ii

14

bani din tr-o parte În alta doar pentru a sabota

finanţare

În urma

do lea nţe lor cetăţeni lo r,

au cerut Iuliu Maniu.

nu
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Vom vota În viitoa rea
p rezent aţi şi

pentru prim a

d at ă

Că tă li n a

hotă râre

Înseamnă admini straţie
să vă

o

dumneavoastră,

ni şte

p u teţi

să

sp u neţi

Nu cred

Însea mnă

finanţare

din

cetăţenilor

vă

dezvo ltarea

reţel el or

cetă ţe ni lo r

că

nici

măc ar

nu

nimic din ceea ce
declaraţi e polit i că

că su nteţ i

În lumea

Domnule Cosmin Andrei, la capitolul

B oto şani

că

lucrul acesta? Eu

Prim ări a

şi

să

util it ăţi , ş i

de

făc eaţ i

fac eţi

Îmi

În

SCI;S

cel e pietonale

vorbire, zona Lui zoaia.

iniţi at

şi

doreşt e

să

nu vrea

s ă facă străz i ,

Vă

stradale, domnule Cos min
rog frumo s

eu În mand atul 20 12-20 13
a mai avansat, sau se

din Luizoaia

rog frumos

să

fac eţi

Îmi

şi

Îmi

spu neţ i

În ce stadiu se
şi

banii de la Luizoaia

În scris, astfel Încât

să

a fl ă

a fl ă

Îi duce m pe setul

Într-un stadiu uitat

să i nfonnă m cetăţen ii

din

cu acest proi ect dem arat În 2012-201 3.

rog frum os

să

Îi

spuneţi şi

domnului Cosmin Andre i ce

astfel Încât În cuvântul domnului Cosmin Andrei

fii ndcă

sunt minciuni tipic PSD .

şed i nţ a

de con siliu local

şi

când

Vă

rog frumos

faceţi declaraţii

politice la Începutul şed i nţe i.

Domnul consilier Cosmin
doamn ei consilier

nu.

cum a avansat proiectul privitor la

că

să vă

această peri o adă,

pentru

bănui esc că

muni cipiului

simplu ace l proiect nu cred

Într-un sert ar, O

stăm

aceşt i a,

din venituri proprii ", dec i banii

luăm

şi

decl araţ i i le

stradă .

nu

de pietre, ci pur
Luizoaia cum

făcut pl ăţi .

un set de piet re curling de

că

spunem

Şi vă

Î n ţe legeţ i

În eroa re printr-o

străzi , Înţele geţi

din

rog frumos

cum a avansat proi ectul pe care l-am
să

ne

că În ţel egeţi .

Andre i, despre zona despre care
acum, ca

nu

nu..., eu cred

un set de pietre curling de o valoare suficient de mare

Domnule Murariu,
ceea ce

măcar

ach i ziţ iona

de a se

bani care am putea face o

acest set de pietre nu Îi putem folosi pentru

Înţe legeţ i?

nici

i n d uc cţ i cetăţenii

că ex istă dorinţ a

aşa : " Co rni ş a,

67 .10.05.0 I scrie

achi ziţi on eze

pentru ca re nu s-au

dau un exemp lu simplu, nu vin cu mai multe, pen tru

despre faptul

DSPSA cu

Deci nu

vă ru găm să

- domnule Cosmin Andrei, nu este

dumneavoastră,

puse pe masa

dar

lum ea PSD-ului .

Vorbeaţ i
către

şed i nţă extrao rd i nară,

Lupaşcu

Camelia

atâta timp cât

Consil iu Local B oto şani
di n data de 26 septembri e 20 19

Pri m ă ri a B otoş an i ş i

dumne avoa stră demonstraţi că

când

proiectele de

j oasă, ş i

vom orga niza o

facturile care s-au inreg istrat la

Doamna consilier
c it i ţ i

şedi nţă,

ş ed i n ţă ord i n ară

Lupaşcu,

politice sau

Andrei - nu vrea u

să

să

să

ne

să

În

elimine aceste minciuni,

proiec tele de

hotă râre

anunţ aţi

Sp uneţ i: "d ecl araţ i e po li tică

lonnţ

vreau doar

să c it i ţi

aţ i făcut du mneavo ast ră

câ nd

din timp

ven iţ i

În

şi să fac eţi

- minciuni PSD".

ca lific În niciun fel

o Întreb pe doamna dire ctor econom ic

declaraţi i le

d acă

sumele

care au fost Încasate peste prev iziuni de la Parcul de Agrement "Cornisa" pot fi transferate În
bugetul local
milioan e

şi

vreau

Înc asări

să vă

mai spun

că

la

Comi şa

prop rii. Doamna director, d acă

În fiecare an

vreţ i să

15

Îmi

pl ătim

6 mili oane

răspund eţi, vă

sub venţ ii ş i

rog frumos.

3
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G heorghiţă

Doa mna dir ector eco no m ic Mirela
subvenţi e d ată

acea

Co m işa

pe

şi

puteau avea ve nituri proprii

financi ară ,

la Începutul anului, eâ nd era u În ineap acit ate

ducem

subvenţia

mărim

- pc alt cap ito l, pe 70, Încet, înce t
activităţi ,

pe celelalte

nu

pri n tra nsfer de la buge tul

local.

Domnul Prima r Că tă li n Mugurel Flutur - foarte int eresant, dintr-o dată , când e vorba
subve nţ ii ,

de DSPSA, ne aduce m aminte de
Direcţia respectivă

intervenţii

şt i ţ i ,

nu

j o a că şi

am

oraşul ,

de tot

spunem

că

grij ă

de

are

DSP SA-ul , care are

de 6 mili oane de lei . Nu este

v-aţi

di n ba nii ei

su bvenţ ii le

scăpat

adevărat ,

DS PSA -ul nu
sp aţi i l e

Înseamnă

Corn işa .

doar

verzi, vo rbim de serviciul de

est e

şi

mai

dă d iferenţa

su bvenţ ia

d ăm

pe care o

de abso lut tot

oraşu l,

are nevoie de

Lupaşcu,

de 8 m ilioane de lei, incl usiv

de ban i, pe ntru

subve nţ ia

la transportu l local, pentru

grij ă

aici Îi dau dreptate doam nei

subvenţ i i

interesat, tot DS PSA -ul are

Comişa tră i eşte

pentru

grijă

că

ed ilitare, vorbim de câ in i, vo rbim de toa te bazele sportive, vorbi m de parcur i, vorbim

de terenuri de
subvenţ i i

are

uitând

că

Cornişa,

iar

noi nu o avem, nu avem bani
termi c ă ,

la energ ie

la DS PSA, pentru

chiar nu

că Îşi

singura

fac ei banii

grij ă

pâ nă

de care
s fârş i tu l

la

anului.
după

Dar,
vreau
vă

să vă

spun

că

spun

că s ubve nţi a

Te atru l de

Fi larmonică,

puneţi dumneavoastră

cum

Păpu şi

să

de ieri În care
banii ei

şi

parcări, ş i

această di scuţi e ,

dezinf orm aţi

Îi mai

rămân

şi

cât e

subvenţii

cum Îi

dar a m

văzut

s u bvenţ i a

dăm

bani

până

dăm,

o

la

ca

să

a

du mneavoast ră

la Corn i şa, nu este
s fârşit u l

ad evărat,

pentru câ ini,

şi

h ai deţi să

celă lalt .

ne

Nu am

Într-o em isiune TV

Co rn i şa

pent ru

să

nu mai vorbim de

ce produce unu l, ce produce

declaraţ ie

b il ă a i bă

Este singurul lucIU bu n, singura

subvenţ i e,

de peste 9 mil ioane de lei, dec i

d i recţiei , ş i

bani pentru restul

pentru parcuri,

ni se cere undeva la 12 milioan e de lei, vre au

cu Teatru l "Mihai Emi nes cu" au

deei toate la un loc au

intru În

term ică

la energie

gândim foarte bine unde dâm ban ii

vru t

problema , tot DSPSA-u l are 6 milioane de lei, dar

tră ieşte

spaţii

ve rzi,

doa r din
şi

pentru

anul ui.
pe anul acesta, singurii ca re nu ne

creează

presiune pe bu get. În rest, av em presiune pe buget, şi o să vă spun de ce, doar T eatrul "Miha i
Em inesc u" ne-a ce ru t

su bvenţ ie pâ nă

"M iha i Emi nescu", iar

toată

la

rec tificarea

sfârş i tu l

no astră

anului de 1,5 mili oan e de lei, doar T eatrul

de bu get de la stat a fost tot de 1,5 milioane de

lei.
H aideţi să
pl ăti

facturil e la

facem o

apă,

so co t ea lă,

ce aveam de

făcut ,

nu o

nu ave m de und e, la Te rm ica nu le vom

acestea sunt probl em e

adevărate

ale

ora şu l u i .
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să

aprinde m lumina În

pl ăti

fac tur ile,

că

ora ş ,

nu vo m

nu avem de und e,
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Domnul consilier Mihai Tincu - legat de punctul Il , cu rectifica rea , grup ul PSD nu a
puţ ină răbdare,

ce rul decât
dou ă, să

pentru

sumă

facem o

că ,

din câte

primim

î mpărţi m

şi

o

pentru

şi

banii de la guve m, care vo r ve ni într-o

şi , gospodă reş te,

eu, vin bani

şi

părţi ,

ambele

pentru salarii,

şi

pentru

p aşnic , ş i

însoţ i t ori, ş i a şa

săp tăm ână, d ouă, să
d u m neavoastră,

şi

di rectă,

cu negociere
su mă

avem o

mai de parte . Nu e

ş i să daţi

din col o,

ac eastă

du mn eavoastră,

şi

fără să

o raşu l

este

rcctificare

şi să

suntem co leg i aici,

mai mare pentru

pe ntru pietrele

săp tă mână,

sp vede m ce facem cu acei ban i,

totul de la ce a propus o p311e, PSD-ul,

cu noi , deci se poate face

Aştep tă m încă

mic.

să

mai mare

să lu aţi , să tăiaţi

normal ca
d isc utaţ i

şt i u

ca

pentru

străzi l e

dumneavoastră.

Domnul Primar
o

dată

ce?

Cătălin

Mugurel Flutur - domnule T incu, h aideţi

la un lucru: orice rectificare pe ca re o

S ă cad ă

atâta timp.

moţiunea

Guv ernul? E

Să

în ţelegem

ne

de

cen zură ,

m ai

ne

înţe legem încă

aştep tă m do uă săptămân i.

cade Guve m u l? Ce

să aşteptăm ?

Pentru

Nu a ve nit de

la un lucru . Nicio rectificare de buget, niciun ban care va ven i de la

G uvern nu ne va veni pentru dezvoltare, nu
partea de

a şteptăm , să

să

ex istă ,

nu

ex istă

lucrul ac esta, banii vin doar pentru

fu ncţ iona re.

Iar poveste a cu pietrele, stimate domnule con silier, eu nu eram în Consiliul Local, eu nu
dumn eavoast ră eraţ i

eram Primar,
vicep rimar

şi

la Uniunea

Europea n ă să

co nsi lier loc al, do m nu l vicepri mar Co smi n Andrei era

atunc i, este un proi ect din anul 20 14.
facem

ducem, oame ni buni, până la

aşa

capăt ,

L- aţi

votat, oame ni buni . Am primit ban i de

Co rn i şa . Eu nu eram ,

dumneavo astră aţ i

v-a m spus ca re este riscul, vo i

Domnul consilier Marian Murariu -

aş

do ri

aţi

votat, trebui e

să

îl

vo tat , vo i aţ i apro bat.

să vă răspund, sti mată doamnă Cătă l i na

Lupa ş cu.

Domnul

preşedinte de şedinţă

Marius Leona rdo

Oroşanu -

are

legătură

cu ordinea de

zi?
Domnul consilier Marian Murariu -

d acă

îm i

p ermiteţi,

un minut, vo i fi foarte co ncis.

În ceea ce priveşte modernizarea ş i utilităţile în cartierele Lui zoaia ş i Dobo şari, se fac p a şi foart e
i m portanţi

în acest sens, avem chia r pe ordinea de zi de

două

proiecte de

avem

st răzi şi

import anţi

hotărâre

alei ca re

în acest se ns, nu putem aduce

să corespu ndă

stasuri lor

în acest sens .

17

şi

a stăzi ş i

pe compl etarea ordinii de zi

utilităţile

normati velor,

Şi

în zona

resp ect ivă d acă

av em pe ordi nea de zi

nu

paşi

Proces verbal

şed i n ţ ă ord i nară

Cons iliu Loca l

Boto şa n i

din data de 26 septembrie 2019

Fiind supus la vo t proiec tul de
împotrivă

acesta est e respins cu 10 vot u ri pentru, 5 vo turi

(doa mna co nsi lier Si lvia Cannen D iaco nu

Ioan Brânze i, Marian Murariu
Daniel a Cris ti na
Lau renţi u

hotărâre,

Maftei

Roşu şi
şi

şi

Mihai Tincu)

Da niela Vi col

Mihail Gabrie l

şi

şi

7

domnii consi lieri Cosmin

ab ţ i neri

domnii consili eri

I on u ţ

Andrei,

(d oamnel e co ns ilier A ndreea Buiuc,
Că l i n

George Bosovici , Vasile C him,

Tanas ă) .

Punctnl 12 de pe ordinea de zi - Proi ect de
tehnico -

şi

hotărâre

economici ai obiectivelor de investiţie:

privind aprobarea indicatorilor

"iMPREJMUIRE CORP B LICEUL

PEDAGOGIC "NI COLAE IORGA " BOTOŞA NI" şi "iMPREJMUIRE SA LĂ DE SPOR T
LICEUL PEDAGOGIC "NICO LAE IORGA "

BOTOŞA NI"

- es te av iz at favorabil de comi siile

de specialitate nr. I şi nr . 5, nu prezi ntă di scuţii , ş i, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu 20
de vo turi pentru ş i 2 abţi neri (do mni i co ns ilieri lulian Blaga şi Cătă l i n Boboc).
Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de

Consiliului Local

II I' .

hotărâre

pentr u modificarea

Hot ărârii

293/29 . 11.2018 privind .Regu knn entul pentru efectuarea transp ortului

p ublic local, a studiului de opo rtunitate

şi

a caietului de sarcini pe ntru efectuarea transportului

public local şi a contractului cadru de delega re a gestiunii serviciulu i de transport public local
de persoane efectuat cu autobuze/tramva ie

ÎII

municipiul

Botoşani

aliniat la prevederile

Regulam entului (Cli) 111'.13 711/200 7- este avi zat fa vorabi l de comisiil e de specialitate nr . 1, nr. 3
şi

nr. 5.
Domnul

prcşedinte

de

şedinţă

Marius Leonardo

Oroşanu

- ave m un ame nda ment

care a fos t afi şat pe site şi ex istă la ma pă . Dacă nu sunt obiecţii , propun să votăm forma cu
amendament, amendame ntu l care a fo st publicat pe site în termenul legal. Având în vede re
so licita rea doamnei Secretar, pentru a nu fi d iscuţii şi obiecţii, votăm înt âi forma iniţială, fără
ame ndame ntu l respecti v

şi

ulterior vo m vo ta amenda me ntul.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, acest a a fost respins cu 3 vo turi
împotrivă

pentru, Il vo turi
Lupaşcu şi

(doa mne le consilier Silvia Ca nn en Diaconu,

Cătăl i na

Ca mel ia

Dani el a V ico l ş i domnii co ns ilieri Gabriel Aug us tin A lecsandru, A ndrei A mos,

Co sm in Ionuţ Andrei , Daniel Botezatu, Ioan Brânzei , Maricel Com c liu Maxim, Ş t e fa n Mihai ş i
M ihai Tincu)

şi

7

abţi neri ( domn i şoara

consili er A ndreea Buiuc

şi

domnii co ns ilieri

Căl i n

George Bosovici , Vasile C him , Laurenţiu Maftei, Paul Oc tav, Marius Leo nard o Oroşanu ş i
Mihail Gabrie l Tanasă) .
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Fiind supus la vo t am end am entul proi ectulu i de
una nimitate de voturi a co nsilieri lor

preze nţi

în

sa lă

hotărâ re,
lipseşte

(2 1) -

acesta a fo st apro bat cu

di n

sa lă

la momentul

votării

domnul co nsilier Ma rian Murariu.
Fiind supus la vot pro iectu l de

hotărâre împreună

prezenţi

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
mom entul

votă ri i

cu amenda me ntul aferent, acesta a fost
în

sală

(21 ) -

lip seşte

sa lă

din

la

domnul con sil ier Ma ria n Murariu,

Punctul 14 de pc ordinea de zi - Proiect de

h ot ărâre

privind aprobarea pre lungirii

acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului

Botoşani şi Asociaţ ia

pentru

copii "1/ Girotondo " Botoşani, pentru anul şcolar 20 19-2020 - este avizat favorabil de comisiile
de speci alitate nr. 1, nr. 4

şi

nr . 5, nu

prezintă di scuţii , ş i,

c u unanimitate de voturi a co ns ilieri lo r
votări i

prezenţi

în

tiind supus la vot, ace sta a fost aprob at

sa lă

(20) - lipsesc d in

sa l ă

doamna consi lier Dan iela Vico l ş i do m nul co nsilier Marian M urari u.
Punctul 15 de pe ord inea de zi - Proiect de

hotărâre

privind aproba rea organigrumei şi

a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiulu i
avizat favo rabi l de co misiile de spec ialitate nI'. 1, nr . 4

şi

nr. 5, nu

sală

prezenţi

în

sa l ă

- este

fiind supus

(20) - lipsesc

la momentu l votări i doamna cons ilier Da niela Vico l şi domn ul consilier Marian Murariu.
Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de

funcţii

Botoşani

prezintă d iscuţii , ş i,

la vot, acesta este apro bat cu un animitate de votur i a consilierilor
din

la momentul

al Directiei de

spec ialitate nr . 1, nr. 4

Asistenţ ă Socială Botoşani

şi

nr. 5, nu

prezintă discuţii , ş i,

hotărâre

privind aprobarea Statului de

- este avizat favorabil de co m isiile de
tiind supus la vot, acesta a fost apro bat cu

un ani mit ate de voturi a co nsi lierilor prezenţi (22).
Punctul 17 de pe ord inea de zi - Proiect de

h otărâre

privind aprobarea organigramei şi

statului de funcţii ale Politiei Locale a municipiului

Botoşani

- este av iza t favorabil de com isiil e

de spec ialitate nr . 1, nr. 4

şi

nr. 5, nu

p rezintă d iscu ţ i i, ş i,

cu un animitate de vot ur i a co ns ilierilo r
votă ri i

prezen ţi

în

sa lă

tiind supus la vot, acesta a fost aprobat
(2 1) -

lip seşte

d in

sa lă

la momentul

domnul co nsilier Paul Octav.
Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

privind modificarea

şi

anexelor nr. 1, 2 şi 3 la H.C.L. nr. 118/24.04.2019 privind stabilirea salariilor de
funcţiilor

din cadrul familiei

ocupaţionale

completarea

bază

aferente

..Adm inistratie" utilizate În cadrul aparatului de

19
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specia litat e al primarului mun icipiului
Botoşani,

Local al mun icipiului
m unc ă

ş i,

Botoşani şi

precum

şi

serviciilor publice din subordinea Consiliului

pentru stabilirea

acordării

- este avizat favorabil de comisiile de spec ialitate nr. 1, nr. 4

şi

nr. 5, nu

sală

la momentul

votări i

administra ţie

ale

un ităţilor

de

reprezentanţ ilor

Învăţământ

favorabi l de comisii le de spec ialitate nr. 4
Domnul
Bun" este la
consilier de

p reşedinte

pozi ţ i a

22 în

admin i straţie?

propun erea, a lături de

de

şed i n ţă

consilieri lor

p rezenţi

în

şi

sa l ă

(2 1) -

sa lă

pentru modificarea anexei la HCL
Botoşan i

- este avizat

nr. 5.
Oroşanu

Marius Leonardo

Ro şu

Fiind supus la vot pro iectul de

h otărâre

preuniversitar din municipiul

- Liceul " Alexandru ce l

Propun erea pentru al doilea repre zentant în

Roşu.

Doam na con silier
Boboc,

în

administra/iei p ublice locale În Consiliile de

hotărârea respec t ivă .

Cătăl i n

prezenţ i

domnul consilier Paul Octav,

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de

nr. 11/2019 privind desemnarea

de

p rezin tă di scuţii ,

fiind supus la vot, acesta este apro bat cu unanimi tate de voturi a consilierilor

(2 1) - l i p seşt e din

condiţii

sp orului pentru

Alte propuneri ? Nu sunt. Supun la vot

Daniela.

hotărâre,

l i p seşt e

din

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
sa l ă

la momentul

vot ări i

dom nul con silier Paul

Octav.
Punctul 20 de pe ord inea de zi - Proiect de

hotărâre

şi

nr. 152/2016 privind numirea În Comisiile p entru evaluarea
în văţăm ânt

preuniversitar de stat a

p reşedinte

de

şed i nţă

deja pe doamna Daniela Cristina
Grădi niţa

asigurarea

reprezentanţ ilor administraţiei

favorabi l de co misiile de specialitate nr. 4
Dom nul

pentru modificarea anexei la HCL

şi

În

unităţile

de

p ubli ce local e - este avizat

nr. 5.

M ar ius Leon a rdo

Roşu

calităţ ii

O roşanu

- avem

trecută

în

la Lice ul Te hnologic "Eli e Radu ", "Petru

cu Program Prelungit Nr. 6, deci pro iectul de

hotărâre

hotărâre

Rareş" ş i

a venit cu nominalizare,

obi ecţii?

Fiind supus la vot pro iectul de

hotărâre,

aces ta este apro bat cu un animitate de voturi a

consilierilor prezenţi (22) .
Pu nctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de

h otărâre

special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Asociaţilor

A.D.! "AQUA

BOTOŞANI"

pentru aprobarea
20

pentru acordar ea lIIu/Î mandat

Botoşani
preţ ului şi

În Adunarea

Gen erală

a

tarifului la serviciile de

Proces verbal

alimentare

apă şi

CII

maj orare de 25 %,

să

nr. 5.
Lupaşcu - aş

Camelia

să răm ână

trebuie

la

ace laşi preţ .
să şt ie

trebuie

să şt i e că

ai PNL propunem ca mand atul

să

se

pentru serviciile de

As ta este propunerea

noastră .

apă şi

so l ic i tă

Deci se

o

lucrul acesta, a-pro-pos de frum oasa guvern are .

so l ic i tă

fie de

acordă m

dori ca mand atul pe ca re îl
preţuri

fie de a nu vo ta majorarea de

popul aţia

B otoş ăn eni i

şi

Cătălina

Doamna consilier
cana lizare, serviciile

Consiliu Local B oto şa n i
din data de 26 septembrie 2019

de canalizare pentru Întreaga arie de operare - este avizat favo rabi l de

comi siile de specialitate nr. 1, nr. 3

domnului viceprimar

şed i n ţă ord i n a ră

majorarea

menţin ere

preţului

preţuril or

a

cu 25% . No i, con sili erii locali
şi

actuale

rog

să

se transforme

într-un amendament.
Domnul
este pe form a

preşedinte de şedinţă

respecti v ă , să

Oroşanu - înţeleg c ă

Marius Leonardo

nu vote ze noile

preţuri,

ame nda me ntul

da? Este amendame nt formulat de doamna

Lupaşcu .

Domnul consilier Mihai Tincu - eu
situaţ ia

de la ADI Aqua

Adunarea

genera lă

a

B otoşani

A sociaţilor

reprezentantu l pe care il

ce

pozi ţie

aş

noi

ca re

c unoaşte

poat e ocupa re prezenta ntul Co nsi liului Local în

de la ADI AQ UA ,

desemnăm

Primări e

întreba pe cineva din

astăzi. D acă

câţ i

membri sunt acolo

su nt 100 de oa meni

şi

ş i câtă

put ere are

omul are un mand at,

el, sau altcine va din Co nsiliu Local.
Nu

contea ză,

puntul nostru de vedere trebuie spus, noi îi

Domnul consilier Mihai Tincu -

ş i dacă

e

d ăm

un ma ndat.

împotri vă?

Este un punct de vede re.
Domnul consilier Mihai Tincu - dar, dar asta este
prac tică

politică ,

eu

mă

refeream la partea

a luc ruri lor.

Doamna consilier

Cătălina

Camelia

Lupaşcu

-

înţ el eg

ceea ce spune domnul Tincu,

astfe l încât să aco pe rim, să pun em o bati st ă pe ţamba l. Îmi menţin amenda me ntul. So licit ca
mandatul pentru viceprimaru l care

participă

mand atul co ns iliului local este de a

păstra preţul

municipiului

B otoşani ,

cana lizare? Nu.

cred

că i - aţi

la ADI; nu

21

acolo sunt 150, 170,

actua l. Domnule Tincu, reprezentati

întrebat, v-a u spus

A şada r, mulţumesc .

c ontea ză că

că îş i

doresc

maj oră ri

de

preţuri

cetăţen ii

la

apă ş i

Proces verbal ş ed i n ţ ă

aş

Domnul consilier Iulian Blaga mandatul pe ca re îl
voteze majorarea.

Să

dăm

împotri vă

să

îm potrivă,

vot eze

hot ărâre

în forma

i n i ţ i a lă,

(doa mna co nsilier

Cătă l i na

Ca melia

Maricel Corne liu Maxim ,

Ş te fan

con sil ier Dan iela Crist ina

Roşu ş i

domnul con sili er

Că l in

Mih ai

şi

Cos min

Ionuţ

Crist ina

Ro şu ş i

Chiru,

împotrivă

şi

şi

şi

8

ab ţ ineri

dom nii co nsi lieri
Tanas ă)

Căl i n

nu

do mnii co nsilieri

2

din

abţ i neri
sa lă

(doamna

la momentul

acesta este respins cu 10
şi

domnii co nsilier

Geo rge Bosovici, Ioan Brâ nzei, Vas ile

h otărâre

M ihail Gabriel

din

sa lă

la mon etul

votă ri i

domnul

George Bosovici .
Naţ iona l

adminis tra te de Coleg iul

comi siil e de specialitate nr. 1, nr. 3

şi

"A. T. Laurian "

nr. 5, nu

votări i

dom nul con sili er

Căl i n

prezenţi

Naţ ional

Botoşani

în

- este av izat favorabil dc

fiind supus la vot, acesta este

sală

(2 1) -

l i pseşte

di n

sa lă

la

George Boso viei .

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de

administra te de Colegiul

p rivi nd ap robarea închirierii unor

prezintă di scu ţii , ş i ,

aprobat cu unanimitate de vo turi a co nsilieri lor

spaţ ii

să

(doamnele consilier Andreea Bu iuc, Daniela

Punctul 22 de pe ordi nea de zi - Proiect de

mom entul

lipseşte

Lupaşcu,

lipseşte

Că li n

sp us

Bob oc, Dani el Botezatu,

(doamna con silier Silvia Ca nnen Dia conu

Mihai Tincu)
şi

L upaşc u ş i

do mnu l consilier Paul Octav) -

-

Maftei

aţ i

urm ător:

George Bosov ici .

Daniel a Vico l

Laurenţiu

co nsi lier
spaţ ii

Andrei

adi nea ur i

Oroşa nu) ş i

Marius Leon ardo

Fiind supus la vot amenda mentul doamnei co nsilier
voturi pentru, 3 voturi

sune în felul

aces ta este resp ins cu 10 voturi

Cătă l i n

Gabriel Augustin Alees andru, Andrei Amos, Iulian Blaga,

vo tări i

să

îm potrivă.

Fiind supus la vot proiectul de
pentru , 9 vot uri

Co nsiliu Loca l B oto ş an i
din data de 26 septembrie 20 19

sug era ca am end amentul

repreze nta ntului nostru

voteze

ord i nară

h otărâre

privind aprobarea închirierii unor
Botoşan i

"M ihai Emin escu "

- este av izat favo rab il de

co misiile dc specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă di scuţii şi, fiind supus la vot, aces ta este
aprobat cu un animitate de voturi a co nsilierilor
mom entul

votării

domnul con sili er

Căl i n

prezenţi

administrate de Liceul "Petru

specialitate nr. 1, nr. 3

şi

nr. 5, nu

co nsi lier

Căl i n

hotărâre

Rareş " Botoşani

prezintă di scuţii ş i ,

unanimitate de voturi a co ns ilierilor

sală

(2 1) -

li pseşte

di n

sa lă

la

Geo rge Bosovici.

Punctul 24 de pc ordin ea de zi - Proiect de
spaţii

în

prezenţi

(2 1) -

George Bosovici.

22

privind aprobarea închiricrii lmor

- este avizat favo rabi l de co misiile de
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu

lipseşte

din

sală

la moment ul

votări i

dom nul
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din data de 26 septembrie 20 19

d'

" ':~ţ:_Y l ~
h otărâre

Punctul 25 de pe ord inea de zi - Proiect de

privind prelungirea unor contracte
şi

nr. 5, nu

prezintă

fiind supus la vot, ace sta este aprobat c u unanimit ate de voturi a consilieri lor

prezenţ i

de concesiune - este avizat favorabi l de co mis iile de specialitate nr. 1, nr. 3
disc uţii şi ,

În sa lă (2 1) -

l i p seşte

d in

s al ă

la mom en tul

votă ri i

dom nul consilier Căl i n George Bosov ici.
hot ărâre

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de

p rivind acceptarea unei donatii -

teren, situat În str. Neculai Sofia n nr.6 - este av izat favo rabil de co misiile de spec ialitate nr. 1,
nr. 3

şi

nr. 5, nu

prezintă di scuţi i ŞI,

fiind supus la vot, acesta este aproba t cu unanimitate de

voturi a consilierilor prezenţi (22).
hotărâre

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de

privind aprobarea unui sc himb de

terenuri Între U. A. T. Municipiul Botoşan i şi S.C Terra Property S.R.L. - este av izat favorabil de
comisiile de spec ia litate nr. 1, nr. 3
aprobat cu 21 de voturi pe ntru

şi

I

şi

prezintă d i scuţii ş i ,

nr. 5, nu

abţinere

(do mn ul consilier Cătă li n Bob oc).

Punctul 28 de pe ordi nea de zi - Proiect de
publică

fiind supus la vot, acesta este

ho tărâre

privind concesionarea prin licitatie

a unui teren cu destinatie acces auto secundar În Aleea Trei Coline - retras.
Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proi ect de
şi

nr. 5, nu

pentru aprobarea listei cu firm ele

Botoşani

- este avizat favo rabil de co misiile de

p rezi ntă di scuţi i şi,

fiind supus la vot, acesta este apro ba t cu

ce vor fi admise În Incubatorul de Afa ceri
specialitate nr. 1, nr. 3

h otărâre

unanimitate de vot uri a cons ilierilor

prezenţi

În

sal ă

(2 1) -

lipseşte

din

sală

la mo ment ul

vot ări i

domnul co nsilier Daniel Botez atu.
hotărâre

Punctul 30 de pe o rdinea de zi - Proiect de

bunurilor

aparţ in â nd

privind comp letarea inventatului

domeniului privat al municipiului - este avi zat favorab il de comi siile de

spec ialitate nr. 1, nr. 3

şi

nr. 5, nu

prezi ntă di scuţii ş i,

unanimitate de voturi a co ns ilierilor

prezen ţ i

În

sa l ă

fiind sup us la vot, acesta este aprobat cu

(2 1) -

lip seşte

din

sa lă

la momentul

vot ă rii

dom nul co nsilier Dani el Bo tez atu.
Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proi ect de

hotărâre

privind modificarea

şi

H. C L. nr. 218/29.0 7.2019 p rivind aprobarea Studiului de oportunitat e şi alegerea

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
retras.

23

şi deszăpezire

completarea

moda lit ăţ i!

al municipiului

de

Botoşani

-

Proces verbal şedi nţ ă

ord i nară

Consiliu Local Botoşan i

din data de 26 septembrie 20 19

Punctul 32 de pe ordi nea de zi - Proiect de
până

aVCIIIS,

(In o vaţ ii

la rambursare

Digitale pentru

cofinan ţ ării

a

Oraşe) "

şi

prii'ind aprobarea finanţ ării În

proiectului " Digital Innovation 4 Cities - DI4C

sub schema de finanţare a programului european V RBAC î,

Botoşani,

implementat de Municipiul
de specialitate nr. 1, nr. 4

şi

h ot ărâre

În calitate de partener - este av izat favorabil de co misiile
prezintă d i scuţii ş i ,

nr. 5, nu

fiind supus la vo t, acesta este aproba t cu

unan imitate de vot uri a co nsi lierilo r prezenţ i în sa l ă (2 1) - li p seşte din sa l ă la momentul vo tări i
domnul co ns ilier Dani el Botezatu .
Punctul 33 de pe ordi nea de zi - Proiect de
vâ nz ării către ch iriaşi

un orlocuinţ e

a

h ot ărâre

p roprietatea municipiului şi administrate de S.c. Locativa

S.A. - este avizat favo rabil de comisiile de specialitate nr. 3
l se

privind aprobarea, de princip iu, a

şi

nr. 5, iar co misia de specialitate nr.

abţi ne .

Ionu ţ

Domnul con silier C os m in

făc ut

s-au vândut din Ce ntru l Istoric s-a u
atenţ i ei

un proiect prin ca re trebuie

sup ra feţ e

că,

prin cipiu, pentru
că ac eastă

trebuie

dac ă

că

eraţ i

astăzi

nu

nu

să

şi

şt i m

l ocuinţe

do reşte.

tot asta se

Cu vo ia

ele se vo r vinde,

aşa

dumneavoa stră ,

mult pr ea

tân ăr,

câ nd

şi

du m n eavoastră

cum ar fi

dumneavoastră,

aţi c u mpărat

sup u neţ i

care în acest
şt i m

ce

o

ob l igaţ ie mora l ă , să

îl d iminuăm .

sa u

fă ră

vo ia

l ocuinţel e,

jucării le

sau

hot ărâre

sol icit at acest lucru. Eu vreau

cum s-au vândut toate

vre m noi sau nu vrem, ca

ca re

eu, personal , nu voi vota pentru ace st

dumneavoastră aţi

la un mom ent dat,

ne

foa rte clar unde sunt, nu

M ugurel Flutur - domnule viceprimar, este o

patrimon iul mun icipiulu i acum? Dar
atunci

l ocuinţ e

că l oc u i n ţ el e

să

vân zare se face confo rm legii. Am înde plinit un moft. am zis

respectată ş i

nu pentru

de principiu vânzarea unor

dar îndeoseb i

Boto şani , ş i

Că tă l i n

Domnul Prima r

princip iu,

Ace ste

toţ i i,

ave m cu

sporim patrimoniul municip iului

spun

spus, domnu le Prim ar,

au, raportul de specialitate este cu unele lacun e

reamint ind u- vă că

lucru,

aţ i

cu respe ctarea temeiul ui legal, dar

să ap robăm

către c h i riaş i .

moment sunt oc upate de

A nd rei -

no astre.

pune m

d umnea voastră,

pentru

că ex i stă

A dică

noi

părinţii dumnea voastră ,

de

să vă
şi

de

legea
lege,

d imi nuăm

pen tru

apartame ntul, am diminuat sau am

că

pă strat

patrimoniul mun icipiu lui?
Venim cu
este lege care
să

ni şte

legi , cu o chestiune foarte

m ă ob l igă să

beneficie ze de lege,

mai suntem de acord.

şi,

vân d, nu

di ntr-o

Aceşt i a

că

dată ,

norm al ă,

vre m no i sau

că

se vinde pentru

nu vrem noi .

Adică

ve nim noi în mandatu l 2016-2020

sunt oameni care nu au avut posibilitatea

24

că

s-a vâ ndut

ş i că

unii au avut dreptul

şi

pân ă

spune m nu, noi nu
acum

să

cumpe re,
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lovim tot in cei

bătuţi

soartă şi

de

Consiliu Local Boto şa n i

di n data de 26 septembrie 20 19

spunem

că

resp ectăm

nu

legea. Nu

fi ţi

de acord, era de

principiu . Nu fiţi de acord, şi mergem inainte, eu voiam să vă expli c, de fapt, cum stau lucrurile.
Ionuţ

Domnul consilier Cosmin
că

pentru

se pare

AN L, sunt

că

l ocuinţe

cunoaşt eţi , ş i locuinţele
şi

din fondul de stat

expli c

şi

eu câteva lucruri,

aces tea sunt de mai multe feluri , sunt

sunt alte tipuri de

l ocuinţe.

Poate nu

aţ i

locuinţe

citit raportu l de

că ac eşt i ch i riaşi

sunt din anul 201 7, au intrat in acel imobil, unul din ei, in

anul 20 17, nu vorbim de

c h iriaş i

care au locuit dintotdeauna aco lo

şi

d umneavoastră aţ i făcut

refe rire

şi

specialitate,

vă

nu le

permiteţ i-m i să vă

Andrei -

spun

intrat acol o in anul 2017

şi,

c u mpă rat după

le-au

după

in doi ani

noi ce vindem? Poate ave m nevoie pentru
avem

si tuaţ i i

şi

de nece sitate,

c hi riaş

anul 1989, deci ave m un

chiriaş ,

ce este

care au avut dreptul la care

vrea

să

cumpere. T rebuie

a lţ i chiriaşi să pă străm

nu avem niciun apartamen t

astăzi,

care a

să şti m ş i

ace st patrim on iu, pentru

că

l ocuinţe

de

avem nevoie de

serviciu, nu avem niciun apart ame nt.
Dumn ea voa stră
locuinţe? Păi

vândut

să

acceptăm

nu avem

tranzacţ i e

luptăm

noi ne
n işte

de

locuinţe?

Pentru

vânzare-cu mpărare

le

spu neţ i acelaşi

că vindeţi , ş i,

intră

firm e care

Lucrurile acestea nu le

cunosc, legea sp une
stă

că

şi

Cătălin

a vândut

intrebe

patrimoniul.
instrăinarea

d in Ce ntrul Istori c cu 10.000 euro.

Mugurel Flutur - chi ar vreau

să vă

se vinde titularului de contrac t. Nu spune

disc riminare. Nu votati, nu le

d aţi , in seamnă

că

un abuz

că

că

spun

că

din anul 1998

se vinde titul arulu i de

se vinde titularului de co ntract care

se vinde titul arului de contract. Facem o
ş i dumn eavoastră veţi

explica

c etăţeanului

vi nd eţ i.

preşedinte

de

indreptare a unei erori materiale,
pe de o parte, la

ob l igaţ ie l egal ă, să

este un moft al meu?

este prieten cu cineva din con siliu, legea spune

Domnul

l ocuinţele

de 25 de ani sau de 40 de ani, nu spune

respectiv de ce nu ii

mai mult, Locativa a

in lncub atorul de Aface ri, dar pentru

ved eţ i, cred eţi că

Domnul Primar

p ri veşte

care

lucru, nu avem

in Consiliul Local aici, politic vorbind, cu ghilime lele de rigoare, ca

patrimoniului, Locati va nu ne-a intrebat

cont ract ca re

aud ienţă ş i

zeci de cazuri de

intrebe Co ns iliul Local, nu este moftul meu, era o

Co nsiliul Local la orice
Adică

aveţi

spuneţi că

de ce le

fă ră să

nu

l ocui n ţ a

ş ed i n ţă
ş i aş

Marius Leonardo

Oroşanu

ruga-o pe doamna Artimon,

d in Tud or Vladimiresc u, in

an exă

spec ialitate apare 46,2. Deci 48,2 este cor ect. În regul ă .

25

dacă

- avem o
poat e

să

este trecut 48,2 rnp

p roblem ă

de

pre cizeze, avem,
şi

in raportul de

Proces verbal şed inţă

o rd inară

Consiliu Local B oto ş an i
din data de 26 septembrie 2019

Fiind supus la vo t pro iectul de hotărâre, aces ta este respi ns cu 10 vot uri pentru, I vot
împotri vă

(domnul consilier Cosm in lonu A nd re i)

10

Roşu şi

Buiuc, Sil via Ca nn en Diacon u, Dan iela Cristina

Lau renţiu

G eo rge Boso vic i, Ioan Br ânzei, Vasi le C hiru,
Tana să ş i

şi

a bţ i ne ri

(do amne le co nsilier A ndreea

Dani ela Vico l

şi

domnii co ns ilieri

Că l in

Mafiei, Marian M urari u, M iha il Ga brie l

Mihai Ti ncu).

Punctul 34 de pe ordinea de zi - Proiect de h otărâre pentru aprobarea documen taţiei
Naţional ă,

"Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea
Funciară:

înscris În Cartea

realizării

vederea

2 pa rter

şi

nr. 9, se. A, ap. 1, 2

obiectivului

. u nnenaj ări

extindere ap . 8, la fa tada

Boboc, Ioan Br ânzei, Mafiei

şi

şi

şi

p rezintă d i scuţii ş i ,

şi

2

şi

abţ i n eri

h o tărâre

obiectivului "construire imob il cu

(domnii co nsilieri

"Plan Urbanistic Zonal- str.
realizării

Cătă li n

pentru aprobarea documentatiei
Funciară

destinaţ ia locuinţ ă şi

CF 5249 1 ", În

cabinet medical,

Împrejmuire teren " - este avi zat favo rabi l de co misi ile de spec ia litate
fiind supus la vo t, acesta este ap robat cu 20 de vot uri pentru

Cătă l in

Bo boc

şi

Mihail Ga briel Tan asă).

P u nct ul 36 de pe ord inea de zi - Proiect de

vederea

fiind supus la vot,

Mi hail Ga briel Tanasă).

prezintă d i scuţii ş i,

nr. 5, nu

parter,

- es te aviz at

5 abt ineri (do mnii co nsilieri lul ian Blaga,

"Plan Urbanis tic Zonal - str. Transilvaniei, nr. 18, Înscris În Cartea

nr. 2

locu inţ ă "

cu destinatia de

nr. 5, nu

Punctul 35 de pe ordinea de zi - Proiect de

anexă gospodărească şi

şi

interioare în vederea alipirii ap.1 ,yi 2 şi extindere ap,

posterioară,

ace sta este ap robat cu 17 voturi pentru

realizării

8, et. 1

CF 51735-C1-U5, nr. CF 51735-C1-U7 şi nr. CF 51 735-CI -U9 ", În

favorabil de co misi ile de specialitate nr. 2

vederea

şi

Ştefan

ho tărâre

do cumen taţiei

pentru aprobarea

Luchian, nr. 38, înscris În Cartea

Funciară

obiectivului " reabilitare, schimbare de destinatie din

CF 58826 ",

şcoa lă

Ii I

În hotel,

amenajar e subsol pa rtia l şi mansarda re În p odul existent " - este av iza t fav orabil de co misiile de
spec ialita te nr. 2

voturi pentru

şi

2

şi

nr . 5, nu

abţ i ne ri

prezintă di scuţi i ş i ,

fiind supus la vot, ace sta este aproba t cu 20 de

(do mnii consi lieri Dani el Botezat u

şi

Paul Octav) .

Punctul I de pe comp leta rea ordinii de zi - Proiect de
nr. 218

hotărâre

din 29.07.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate

delegare a gestiunii serviciului p ublic de salubrizare
favorab il de co m isiile de specialitate nr. 1, nr. 3

şi

şi desz ăpezire

nr, 5, nu

vo t, acesta es te ap rob at cu unanimitate de vo turi a consilie rilor

26

şi

pentru revocarea HCL
alegerea

moda lit ăţii

de

al municipiului - este avizat

prezi ntă d i scuţi i , ş i,
prezenţi

(22 ).

fiind supus la
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Punctnl 2 de -pe compl etarea ordinii de zi - Proiect de ho tărâre privitul aprobarea
şi

Studiului de oportunitate, a contractului

a caietului de sarcini
şi desz ăpezire

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

şi

este avi zat favo rabil de co misiile de spec ialitate nr, 1, nr. 3

şi

modalit ăţii

alegerea

al municipiului

de

Botoşani

-

nefavorabil de comisia de

spec ialitate nr, 5.
Domnul

preşedinte

şedinţă

de

contractul ş i caietul de sarcini în titlu, avâ nd în vede re
pentru a fi titlul in co ncordanţă cu dispozitivul
Domnul consilier Cos min
Edil itare, pentru

că

Ionuţ

Oroşanu

Mariu s Leonardo
că

se

regăsea u

And r ei - do resc
şi

să

Serv, dacă s-a perm is păs trarea parcul ui auto cu

dacă

aţi

în ca ietul de sarcini dac
Domnul Bogdan

Ionuţ

Beţenchi

sarcini, pentru sezo nul aces ta de

nu l-am clarificat,

Domnul

de

în caietul de

directe

către

urban

non-euro pentru acest sezon.
şt i e

- nu, nu este trecut. Este
Ionuţ

iarnă ,

Di recţ ia

preşedinte

del eg ări

dacă

Di recţi a

cui i se va atri bui aces t contract,

And rei - eu nu v-a m întrebat asta, eu v-am întrebat

Andrei - vreau

20 19-20 20,

non- euro, urm ând ca în sezonul de

le-au trec ut co leg ii de la

hotărâre.

5 din

trec ut pen tru 20 19-2020 non-euro.

Domnul consilier C osm in
maşini l or

m a şini

- la ora aceasta nu se

Domnul consilier Cosm in

şi

la 811 . 3, 4

îi întreb pe co leg ii de la

sarc ini se permite pentru sezonul 2019-2020, în eventualitatea unei

Beţenc hi

adăugate

hot ă r ârii.

era un aspect pe care l-am discutat

Domnul Bogdan

- au fost

i arn ă

să

lăsat

să

Euro 4.

fac un amenda me nt la caietul de

se perm it ă folosirea pentru

2020-2021

să

des zăpezi re şi

a

fie aplicate prevederile pe care

Edilitare,

ş ed i n ţă

Marius Leonardo

Oroşanu -

ame ndamentu l unde ar fi

de inserat?
Domnul consilier Cosm in
care s-a referit domnul

căreia

Andrei - în ca ietul de sarc ini, unde este prevederea la

Beţenchi.

Domnul Primar
persoana

Ionuţ

Cătălin

i s-a delegat

Mugurel Flutur - domnule viceprima r Cos min A ndre i,

această atribuţ i une ş i gest io naţi

27

problema

sa l ubrizării

su nteţ i

muni cipiulu i
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Botoşa ni .

• _

Vreau să vă întreb aici, de faţă cu toată lumea, dacă vă asu maţ i , sun t n i şte materiale,

mi se pare chia r
de sa rc ini, în
asumaţ i

•

şi

culmea,

condiţii le

propuneril e,

şi

să

îl

în care

întrebaţi

pe ce l de la

dumneavoastră

treb uia

o

roată ş i udaţi ş i

inve sti ţii ,

c reşte

va

cu ca re

tot rable, Pe una o
o raş

pe

ni şte

bani,

pl atformă .
şi

Am
noi

să

mergem la

c umpărăm

Nu pentru

că

tot rabi e.
răutate

dăm aceşti

Şi

şi

a

A şa

n imănui ,

înlocuim fiecare,

vo ta

spu n
aco lo

Din buget local , din

astăzi ,

da r vrea u

nec esa ră

dcsz ăpezi rc,

să

ni şt e ob l igaţ i i

sunt

vă

până

tractarea

funcţi on ează .

nu

să

ca

să

putem

în

Deci am aruncat
l ic itaţ ie.

venim la o

ma şinil e

legale pe care trebuie

de co ns iliu câ nd v-am spus

între b

faţă

în curte ? Vin

dacă vă asumaţi

cel

face m ca iete le de sa rcini

puţin

dup ă

că

să

hachiţă

le înde plinim.

nu este co rect, se va

mo dul de gestiune, nu

bunul plac al

că

fi ecă rui a .

să şt i u

clar,

şi

în

faţă să sp un eţ i că vă as umaţi ,

pentru

că aşa aţi

spus

cea la ltă hot ărâ re.

Ionuţ

dumneavoastră maşi ni.

ni şte

asuma t

Haba r nu

aveaţi

nu

d ăm ?

în unn a unor di scuţii foarte ap lica te, ca

să vă

A nd r ei - dar

în de ta liu acest lucru , cum am

dumn eavo astră v-aţ i

faceţ i treabă

că

în momen tul de

cum ce re un caiet de sa rcini, care nu este o

ce i din comisie au un punct de vedere,

că şt i u

cu mpărăm

în mod normal,

bani?

pentru

hăto rârea

Domnul consilier Cos m in
că

d in 1981

face o pro punere, probabil. Aco lo sunt trei vari ante ş i veţ i face o propunere

atunc i, câ nd am da t

Pentru

veţi cumpă ra ?

întrebarea m ea este: înt r-un an de zile cresc

nu a avu t de ales . Ac um

Dumneavoastră veţi
ş i veţi

Euro 4? De un de

li c itaţi e

înţ el es , luăm automă turătoare,

nu este o

Şi

să

maş i n i le

spus . Dar la anul de und e ce se va întâmpla?

nu are cauciu curi, pentru

Nu am co mentat nim ic pe
vrem

aţ i

dac ă vă

acest lucru . Asta este una,

de la comuna Lunea, pentru ca re este

de undeva? De unde apar altele?

revoca.

maşină

o

am întrebat: pentru ce

cu mpărăm

nimănu i ,

a pu s ceva în caietul

cum aţi făc u t ş i anul trecut, în care am dat foart e mul ţi bani aco lo ş i , în loc să

cumpărăm m aşini

Şi

să şt i ţ i

d ac ă

Ed ilitare

înt rebarea mea este, pe vi itor, anul acesta m ergem cu

sau din 1992 , care nu sunt Euro4, pentru un an,
Puneţ i

Direcţ i a

şti ut

şi,

dumneavo a stră vă asumaţ i să

în de taliu Regul am en tu l pentru ridica re

fotografi i pe la Eltra ns do ar ca
despre ce era vorba, da r

v-aţi

să a rătaţ i că aţ i

maş ini ,

ridicat

as umat pe munca mea ,

în oraş, aşa îm i asum ş i chestiune a cu sa lubri zarea.

Domnul Primar

Că tă li n

M ugu rel Flutur - nu

faceţi

runuc decât ce

vă

de leg eu,

deoc amd ată .

Domnul consilier C osm in

Ionuţ

A n d r ei - îm i as um acest pro iect

aşa

cum a fost

înai ntat, am avut o serie de dezbateri cu colegii , cons ide r că au greş i t în stud iul de oport unitate şi
am

făcut

un punct de ve de re distinct, pe ca re l-am trec ut într-o
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anexă

la studi ul de opo rtunitate,
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ş ed i n ţă o rd i na ră

Co nsiliu Loca l

B oto ş ani

din data de 26 septembrie 20 19

i

.

\. <i" .:

, ~/

.
de consiliu local,

~.-

iar referitor la
legale

şi

că

condiţii,

au îndeplinit

dre ptate,

atacă m,

aţi

mai avut un punct de vedere când tarifele nu erau
aţi

Prefectura a dat av iz de legalit ate,

condiţii ş i
aveţi

hotărâri le

pe ntru

invocaţi

că

vă

dec i

rog

să

nu

nu mai câ nd se întoa rce o

eu co nsider

vine sezonul rece, pentru

mai spus
vă

ma i

h otă râ re

că

anumite persoa ne nu îndeplinesc

asu maţ i

atotşti utor, că

rolul acesta de

pc care, di ntr-un argument tehn ic, nu o

că

nu au drept ate nici cei de la

că

îmi asu m ace st lucru.

P re fectură ,

Lăsăm

să m eargă

dar

hotărârii, şi

revocarea

lucrurile,

vin cu alt

proiec t de hotărâre în ca re îmi asum dclegarea d i rectă către Urba n Serv, aşa cum am făcut-o ş i
către

Eltrans, câ nd a fost vo rba de

maşi ni, aşa

cum vo i face tot timpul pentru

societăţile

din

subordinea Co nsi liului Local.
Dacă aveţ i

să faceţ i

alte interese,

licitaţi i , să v i nă

vreo

fi lmă pri eten ă , asumaţ i -vă,

domnule Primar, ş i faceţi l i c i taţ i e . Scoateţ i - i pe ce i de la Urban, daţi afară oamenii de aco lo, ş i
aşteptaţi să vină

co misioa nele.
Cătă li n

Domnul Pri ma r

iniţi atorii desfi i nţ ări i

lucru: sunt unul dint re

că

care a scos Urban Serv-u l,

să

M ug u r el Flutu r -

ne

RA M-ul ui

era într-o mare

ga ură,

înţelegem

foarte bine în

şi înfiinţări i

acestor
şi

la un moment dat,

a

pri vinţa

soc i etăţ i .

i eşit

unui

Sunt ce l

extraordinar de

bine.
Mi-am exprimat
la Urban Serv

că,

culmea, societatea
găsisem

o

şi

în Co ns iliu,

şi

în

presă , ş i

în

di scuţiil e

pe ca re le-am av ut cu co legii de

eu, personal, nu am nic i ce l ma i mic interes ca

ac eastă

no astră, să

de

soluţie perfectă

vorba ca oameni i de aco lo

nu execute

pe ntru

toată

să poată să

luc ră ril e

de sa lubri zare

lum ea. Nu era vo rba nicio

lucreze chiar cu aceste ut ilaje

fost un eve nime nt pe vre mea ma nda tului domnului Egner câ nd s-a

şi

de tim p, pentru

că a şa

cineva

greşeşte,

lucrul aces ta, când îmi
de lega litate, nu este
o culoare
întrebat,

poli t i c ă ,

tot acela
d aţi

şi

a

Ba chiar

desfiinţare,

direcţie

funcţ ionat

să

nu

greş i m , să

că

era

a mai

de servicii
o

perioadă

facem co nform legii, pentru

că

p l ăteşte. Dacă dumneavoastră aveţi soluţia, ş i dacă vă asumaţi

exemple de ce sp une Prefectu ra, Prefectura nu este ...

stăpânu l

are

şi

o

şi

permitea legea.

Singurul lucru pe ca re l-am spus aici este
dac ă

de

cu cât au, pentru

făcu t

publice, care a luat de la Urban Serv o pa rte, de la Locativa o part e,
bună

deszăpezire .

sec u ndă
şi

societate, ar fi

abso lut al

presiuni, o

adev ă ru l u i ,

şt i m toţi ,

o

pentru

afirmă

că

Prefec tura ,

cu tot dragu l.

dacă dă

ş t i e toată

un avi z

lum ea, are

Dacă vă asumaţi,

şi

atât am

as u maţ i -vă.

Doamna consilie r
curg deja la PSD .

Aţi

Că tă li na

C a melia

Lnpaş cu

- do mn ule Cos min Andrei, co misioanele

implan tat aco lo la Urba n Serv un director, ca re, în tim pul serv iciului, cu

29

· /;~\"i\ re :., '.\
_ \ ~ \l )""

l e<-

\-

.t 'A\Jt~I~IS;;"
.• ~~
5°' "
-

:

il

_

~sn. . \U~

\( <. CU'
~

\

- p.'

Proces verbal şed i nţă

","
.... "~/~
2 (" .::

<?~.,.

Ul

o.

concretă

PSD,

montează co rturi În oraş. Acesta e co mision ul,

păcăto su l ui ...

preşedinte

Domnul
hotărâ re,

Consiliu Local B ot o ş a n i
di n data de 26 septembrie 20 19

LO~

maşina de serviciu, fac~ co misio n pentru
probabil, gura

o rd i n a ră

<:

la 311. 2 trebuie

de

să

ş ed i n ţă

Marius Leonardo

face m o propunere

concretă,

Oroşanu

- avem proiectul de

Înainte de a trece la vot, propunere

pentru mod alitatea de gestiune .

Domnul consilier Cosmin
preşedinte

Domnul

de

Ionuţ

ş ed i n ţă

And r ei - ges tiune

Marius Leonardo

directă .

Oroşanu

- alte propuneri? Nu sunt.
şi

La 311. I ave m studiul de oport unitate, la studi ul de opo rtunitate ave m studiul
Întruneşte

studiu. Nu prea

rigo rile pentru a fi

Andrei Co smin, În ca litate de
exact ce

votăm

p reş edinte

n eapă rat

o

anexă

al comisiei, formul ez

anexa I la

la studiu, cea cu Subsemnatul

urm ăto arele prec i zări.

la acest artic o l, la studiu, cum socotim studiul de op ortunitate? Pentru

Pentru a
că

şti

avem un

stud iu semnat ş i asum at de mai mulţi şi avem ni şte preci zări . Ca să şt i m, acestea fac parte din
studiu sau nu?
Domnul con silier C os min
preşedinte

Domnul
dreptu l să
Şi

op taţi .

avem

de

Ionuţ

And r ei -

şedinţă

Mariu s Leonardo

Socotim acele p recizări ca

şi

b i neînţel es.

făcând

Oroşanu

- fiind

i ni ţiator, aveţ i

parte din stud iu.

un amenda ment formul at la a11. 5. Ma i Întâi

vă

supun la vot proiectul În forma

În care a fost public at pe site, fără amendame nt, cu co mplet area la gest iune, gestiune directă.
Fiind supus la vo t proiectul de
pentru, 6 voturi
I onu ţ

Andrei,

Împotri vă

Cătă l i n

hotărâ re

În forma

in i ţi al ă ,

acesta este respins cu 3 voturi

(do amna con sil ier Silvia Ca rmen Diaconu

Bob oc, Daniel Botezatu, Mari an Murariu,

(doa mnele consilier Andreea Buiuc,

C ătăl ina

Ca me lia

şi

şi

dom nii co nsilieri Co smin

Mihai T incu)

Lupaşcu şi

Ş tefan

13 abtineri

Daniela Vicol

co nsilieri Gab riel Au gu stin Alecsandru, Andrei Amos, luli an Blaga,
Vasile Ch iru, Maricel Co rne liu Ma xim,

şi

Că l i n

şi

domnii

Geo rge Bosovici,

Mih ai, Paul Oc tav , Ma rius Leo nardo

Oro ş anu

ŞI

Mihail Gabr iel Tana s ă) ,
Fiind supus la vot ame nda me ntul la 311. 5 la caietul de sarc ini, la pct. 5.1.20, cu

ex cepţi a

pentru sezonul 2019-2020, cu non-euro, acesta este aproba t cu 12 vo turi pentru, 4 voturi
Împotrivă

(do mn ii co nsilieri Gab riel August in Alecsandru, lul ian Blag a, Cătă li n Boboc şi Pau l
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Octav) ş i 6 ab ţi neri (doa mna ' consilier Cătă l i na Carn c lia Lupaşcu şi do mn ii co nsilieri Andrei
Amo s, Daniel Botezatu, Maricel Com cliu Ma xim,
Fiind supus la vo t proiectul de

hotărâre

şi

şi

Paul Octav)

Miha i

şi

Ma rius Leonardo

cu ame ndame nt, prin ges tiune

împotrivă

apro bat cu 12 voturi pentru, 3 voturi
Co m eliu Ma xim

Ş tefa n

Cătă li na

7 abtineri (doa mna con sil ier

directă,

Cătă l i n

(domnii consilieri

O roşanu) .

acesta este

Boboc, Maricel

Ca me lia

Lup aşcu ş i

domnii consilieri Gabriel Augustin A lecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Dan iel Botezatu,
Ştefan

Mih ai

şi

Marius Leon ardo

Oroşan u) .

hot ărâre

Punctul 3 de pe co mpletarea ord inii de zi - Proiect de

de 13.000 lei

orga niz ării

vederea

ÎII

la

Botoş ani

privind alocarea sumei

a festiva lului "Les Films de Cannes "

ÎII

perioada 18 - 2 7 octombrie 2019 - este avizat favorabi l de co misia dc specialitate nr. 1,
nefavorab il de com isia dc spec ialitate nr. 4, iar co misiile de specialitate nr, 5 se
Domnul Primar
di scuţi e, că

Cătălin

ad resă

dumnealui prin

ţară

oraşe

din

este o manifestare

ţară şi şi - a

de onoa re pe domnul V lad lvanov, care va fi prezent ,

îl fac este

să

apro bare, bine,

era

ru gămintea

vin în Co nsiliul Local,

d acă

D acă veţ i

şi

cu ltura l ă

dorit ca în acest an

şi Boto şani u l , ţ in ând

cu filme le de la Ca nnes

Cannes este La Gomera
să

Boto şani",

d in partea domnului C ri stian Mungiu, care

manifestare în mai mult e
cetăţea n

Mugurel Flutu r - " Les Films de Ca nnes" am auz it aici o

nu spune "Les Films de

ani, am primit o

abţ ine.

şi

dumnealui. Eu i-am spus
să

prezint proiectul

şi -a

ca re

ţine

de

dori t, face

să includ ă

cont de faptu l

că

l-am

ajuta cu ceva. Noi, eventua l,
ex p l i c aţia ,

făc ut

unul din filmel e premiate la
că

singurul lucru pe care pot

d u m neavoastră. Dac ă veţi o bţ i ne

nu, nu.

citi foart e bine parte d in proiectul de

să

această

în periplul

hotărâre,

nu treb uie

să

punem noi

toată

că

îi va

suma, ci doar o parte, deoarece va mai primi din mediul privat firm a Elsaco s-a angajat
lei, nu trebuie

câţiva

dacă

ce i din privat vo r fi damici

pun em nim ic, iar

d acă

nu

aco peră ,

no i

şi

să

le

a s igură toată

pun em

suma, cei 13.000

diferenţ a .

Asta era ideea,

de asta este ş i pe ordinea de zi la nota anexă, în urma di sc uţiilor purta te cu domnul

Cri stian Mungiu.
Fiind supus la vo t pro iectul de
abţinere ( do mn i şoa ra

h otărâ re,

ace sta este aprobat cu 2 1 de voturi pentru

I

co ns ilier Andree a Buiu c),

Punctul 4 de pe completarea ord inii de zi - Proiect de

completarea HCL

şi

III'.

h o tărâre

pentru modificarea si

59 din 24.03.20 16 p rivind acceptarea, de principiu, a
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Proces verba l ş edi nţă

sarcini - este avizat favo rabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3
şi,

o rdi na ră

Co nsiliu Local B otoşa ni
din data de 26 septembrie 20 19

şi

fiind supus la vot , acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a con sili erilor

operaţiunilor

prezenţi

h ot ărâre

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de

Consiliului Local pentru efectuarea

p rezintă discuţi i,

nr. 5, nu

(22).

privind acordul

de lotizare a 1I/IlIi imobil proprietatea privat ă

a Municipiului Botoş ani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu
prezintă di scuţii , şi ,
prezenţi

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimit ate de voturi a consilierilor

(22).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de h ot ărâre privind acceptarea Imei
donaţii

nr. 3

din partea domnului Luca Ioan - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1,

şi

prezintă di scuţii , şi ,

nr. 5, nu

fiind supus la vot, acesta este apro bat cu unanimitate de

voturi a consilierilor prezenţi (22).
h ot ărâre

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de
demarării

procedurilor de

achiziţie

În vederea

cumpărării

de

c ătre

privind aprobarea

Municipiul

Botoşani

a unui

teren situat În str. Manoleşti Dealnr. 25 A - este avizat favorabil de comi siile de specialitate nr.
şi

1, nr. 3
pentru

şi

I

nr. 5, nu

prezintă d iscuţ ii, ş i,

abţinere (domni şoara

fiind supus la vot, acesta este apro bat cu 2 1 de voturi

con silier Andreea Buiuc).
hotărâre

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de

înlocuitorutui de drept al Primarului municipiulni

Botoşa ni

dl.

privind desemnarea
Mugure! Flutur - este

C ăt ălin

avi zat favorab il de comisia de specialitate nr. 5.
Domnul
lege, aces ta

preşedinte de şedinţă

su nă

strict sub fonna

Marius Leonardo

următoare:

Oroşanu -

având în vedere textul de

desemnează,

co nsiliul local

prin

hotărâre,

care din

cei doi viceprimari îşi exercită primul ca litatea de înlocuitor al Primarului. În opinia mea, din
ac eastă form ă

cons iliul local

de exprimare în lege, ar trebui
să

existe bul etine de vot eu cei doi viceprimari

voteze care dintre viceprimari este ales,

câ nd secretariatul cons iliului local
pauză

să

pregăteşte

şi

cei doi

să

se

abţină .

Propun,

şi

până

buletinele de vot cu ee i doi viceprimari, propun o

de 10 minute.
Domnul

preşedinte

al comisiei de validare Mihai Tineu - eu

propunerea comi siei de validare, simplifica rea votului în sensul
trecute numele celor

două

că

vă

să luaţi

pe buletinul de vot

persoane, respecti v a celor doi viceprimari, iar

32

rog

votanţi i ,

act de
să

tie

consilierii

Proces verba l şed i nţă

locali, vor vota prin "da" sau "nu", prin
respectăm şi

legea,

şi

cel care este

tăierea

t ăi at ,

este

Consiliu Loca l Bo t oşani
din data de 26 septembrie 20 19

se

subînţe lege,

deci nu are vot , cel care nu este

tăi at rămân e

unui a dintre ce i doi

tăi at ,

ordi nară

şi, b in eî n ţ el es,

cu vot.
Buletin de vot pentru desemnarea înlocuit orului de drept al primarului muni cipiului
B otoşani ,

domnul

Domnul
de

preş ed i nte

Cătăl i n

Mugurel Flutur, 1. Cos min

preşedinte de şedinţă

I onuţ

Marius Leonardo

Andrei şi 2. Marian Mura riu.
Oroşanu -

al co misiei de va lidare, propune ca în locul formularului de vot în ca re fieca re

candidat avea "da" sau "nu", conform Codului ad ministrativ,
câte o

căsuţă di stinctă, ş i ,
Fără tăi ere ,

candidat.

Domnul
cele lalte

dăţi

prin ap licarea

se pun e

ştam pi la

preşedinte al

ştamp i le i

de vot,

să

să

şi

are

Marian Murariu, Se
dumneavoastră

o

Domnul

a rată

în felul

şta mp i lă ş i

cu

optat de

este o

căt re

preşedinte de ş ed i n ţă

situ aţi e spec ia lă,

cu

şta mp i la

se pun e

Marius Leonardo
că

do uă

comi sia de validare pe

procedura de vot, deci

ştamp i l ei

B otoşan i ,

în interiorul

şi

în

Buletin de vot

domnul
Ionuţ

Cătă l i n

Andrei

căsuţe i

şi

pe care

a legeţi.

de

regul ă

persoane,

se

şi

excepţie

dacă sunteţ i

Oroşanu

vo tează

- pentru a fi cât se poa te de

prin "d a" sau " nu" . Avâ nd în

e foarte greu la fieca re "da" sau "nu" , s-a

ac east ă varian tă :

acel candidat pe care îl alegi. Fiind o
votă m

urm ător:

cu num ele celor doi viceprimari, Cosm in

clar, în Codul administrativ este trecut
că

este vot pentru acel

comisiei de validare Mihai Tineu - se va proceda la fel ca

două căsu ţe

votează

că

rezult e faptul

în

pe c ăsuţa candidatulu i do rit.

câ nd am votat cu vot secret. Buletinul de vot

Mugurel Flutur

c andidaţilor,

tie doar numele

pentru desemnarea înlocuitorului de drep t al prim arului municipiului

vedere

domnul Ti ncu, în ca litate

de la

de acord cu

trecut e chenarele
regu lă , p ermi s ă

şi

se pun e

ştamp i la

pe

de Cod ul administrativ,

această procedură

de vot, prin aplicarea

în interiorul chenarului.

Fiind

su pusă

la vot procedu ra de vot

spec i ficată ,

aceasta a fost

aprobată

cu unanimitate de

voturi a consilierilor prezenţi (22 ).
Domnul

preşedinte

al comisiei de validare Mihai Tincu - începem votul, ca de obicei,

de la domnul consilier Amos.
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Dup ă terminarea procedurii de vo t, Ia cuvântul domnul p reşedinte a l comisiei de

va lida re M ih a i Ti ncu - în unna vot ului , au rezultat urm ă to arel e : domnul Co smin Andrei - 12
vo turi, domnul Marian Murariu - 9 vo turi, I vo t nul.

Domnul

p reşedinte

ş edi n ţ ă

de

Marius Leonardo

Oroşanu

- co misia de va lidare

ş i -a

înc he iat ac tivitatea. Con form procesului ve rbal a l co mis ie i de va lida re, Cosmi n Andrei , cu 12
voturi, este persoana ca re este desemnată ca fiind înl ocuito r de drept al primarului municipiului
Boto şani,

propunere a pe ca re o

să

o

votă m

la proiect.

Fiind supus la vo t proi ectul de hotărâre în urma rezulta tu lu i votă ri i, ac esta este aprobat cu

18 voturi pe ntru, l vot

împot rivă

(do mnul consilie r Dani el Botezatu)

şi

3 abtineri (doamna

co nsi lier Cătă li na Ca melia Lupaşcu şi domnii consilieri Gab rie l A ug usti n A lec sa ndtu şi Ma ricel
Corneliu Max im) .
Punctul 9 de pe co m plet area ord inii de zi - Proiect de h otărâre pentru

aprobarea

documenta/iei "Plan Urbanistic Zonal - Aleea Maxim Gorki, nr. 9, Înscris În Cartea
CF 59067", În vederea
(P+4E, p +3E retras) cu

realizării
spaţii

obiectivului " construire imobil

locuinţe

comerciale la parter , amenajare parcare,

Funciară

colective " P+5E

amenaj ări

exterioare,

Împrejmuire teren, organizare de şa n tier - es te avi zat favorab il de co m isiile de specialitate nI'. 2
şi

nr. 5.
Domnul cousilicr M a r ia n Murariu -

aş

do ri

să

form ulez un amenda ment la acest

pro iect de hotărâ re, amendam entu l sună în fel ul urm ător: " toate străzi le ş i aleile pe care vor intra
utilajele ş i ca mioa nele aferent e ş ant i eru l u i co nstruirii acestu i imo bi l de locu inte co lective vor fi
mo nitorizate de
d egradă ri ,

căt re reprezent anţ i

ai

D i recţ iei

Edil itare,

ş i,

în ipoteza în care se vor constat a

acestea vo r li rep arate pe che ltu iala investito rului" .

Domnul

preşedinte

de

şed i n ţă

Marius Leonardo

Oroşanu

-

înţe leg că

e vorba de

ame ndame nt la co nditii, la art . 1, o no uă co nditie pe l ângă cele care su nt enumerate, da ? Deci
co mp leta re la co nd i ţ i i le de la art . 1.
Fiind supus la vo t proi ectul de

hotărâre

în

form ă ini ţi al ă,

acesta es te respi ns cu I vot

pentru , 10 vo turi împot rivă (doamne le co ns ilier Andreea Buiuc şi Daniela C ristina Ro şu ş i
do mnii consili eri Cătă l i n Boboc , Că l in George Bosovici, Dan iel Botezatu , Ioan Brânze i, Vasi le
Chiru, Laure ntiu M aftei , Ştefan M iha i, Paul Oc tav ş i Mihail Gabriel Tanasă) ş i I I abţi neri
(doamne le co nsi lier Silvia Cannen Di aconu, Cătă l i na Ca melia Lupaşcu ş i Daniela Vico l şi

34

f(:~l~;;is~~~:~:?
~\J\~~
';re-"
.

1
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domnii consi lieri Gabriel Augustin A lecsa ndru, Andrei Amos, Co smin I onuţ Andrei, Maricel
Comeliu Max im, Marian Mura riu, Ma rius Leon ardo

Oroşan u ş i

Mihai T inc u).

Fiind supus la vot ame ndamentul dom nului co nsi lier Mari an Mu rariu, aces ta a fost
aprobat cu unanimitate de voturi a consi lieri lor
Fiind supus la vot proiectul de

prezenţi

(22).

hotărâre împreună

aprobat cu unanimitate de vo tu ri a consilieri lor

p rezenţi

cu ame nda mentul aproba t, acesta a fost

(22).

Punctul 10 de pe co mpletarea o rdinii de zi - Proiect de
documentaţiei

CF580 78

şi

hotărâre

pentru aprobarea

"Pla n Urbanistic de Deta liu - str. Vârnav, nr. 29. Înscris in Cartea
realizării

CF 66253 ". În vederea

gospodăreşti, anienaj ări

obiectivului" Construire

locuinţă

exterioare. Împ rejmuire teren privat. orga nizare de

Funciară:

P+ 1E, anexe

şa ntier"

- este

av izat favo rab il de co misii le de spec ialitate nr. 2 ş i nr. 5, nu prezi ntă d isc uţ i i , ş i, fiind supus la
vot , acesta este ap robat c u unan imit ate de voturi a co ns ilieri lor

prezenţ i

Punctul 11 de pe completarea ordi nii de zi - Proiect de
m odificării

prevederilor

documentaţiei

Hot ărârii

h otărâre

de urbanism "Plan Urbanistic de Zonal şi Regulament Loca l de Urbanism aferent
În tocm ită

SRL. sef proiect URB arh. Mihai G. Tulbure . În vederea

de

către

realizării

SC PROIECT BOTOŞANI

obiectivului "co nstruire bloc

P+2E+M " - este av izat favo rab il de co misiile de spec ialitate nr. 2

di scuţii, şi,

p entru aprobarea

Consiliului Local nr. 236129.07.2019 privind aprobarea

- strada Stefa n cel Mare , nr. IA. CFINC 65480 ",
locuinţe

(22).

fiind supus la vot, aces ta este aproba t cu 2 1 de voturi pen tru

şi

şi

nr. 5, nu

p rezi ntă

I

abţinere

(do mn ul

con silier Daniel Botez atu).
Punctul 12 de pe com pletarea ordinii de zi - Pro iect de

h otărâre

p entru stabilirea unei

comisii speciale de verificare privind adr esele nr.6 1212019 şi nr.34912019 ale domnului

Iacobită

Siclu - este av izat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.
Domnul
propuneri
p rezi n tă

şi

preşedinte

trebu ie

de

prec izată

şedinţă

data

pân ă

Marius Leonardo
la ca re

O roşanu

îş i desfăşoară

- ave m de

activitatea comisia

făc ut

d in nou

şi până

la care

rap ortul ,

Doamna consilier

Cătălina

Camelia

Lupaşcu

retrage.
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- la acest punct, grupu l PNL se va

şedi nţ ă ordi na ră

Consiliu Local B otoşani
din data de 26 septembrie 20 19

Proces verbal

Domnul

vă

rog,

propunen .
şi

Domnul consilier Mih ai Tincu - domnii Cosmin And rei
preşedinte

Domnul
şi

repet
să

acum: genul acesta de
să

ne trezim

so l uţ ia

de

şedinţă

Marius Leonardo

ses izări creează ni şte

facem comisii speciale, pentru

este, este o

Oroş anu

precedente

că d acă

Gabriel Tanasă.

şi

- am spus

şi

trec ută,

data

s-ar putea ca la un moment dat

10, 20, 30, 50 de oameni tot fac

ses i zări ,

so l uţ ie şi regul amentară şi l egal ă .

Pe de o parte , avem un regulament, şi e

prevăzut ş i

în lege, ca

at ri b uţ i i

la comisia juridi că ,

genul acesta de ve ri fi că ri , raport e făcute pe acest gen de se s i ză ri. În al doilea rând, dacă veţ i lua
Codu l administrativ
re găsi că

este în

ş i veţi

atri buţ ia

studia cât se poate de atent partea de
să

primarului

efectueze acest gen de

atri buţii

verific ă ri

urmând ca, d upă aceea , rezultatul să fie prezentat consiliului local.

ale

ale primarului,

veţi

ses i zări lor făc ute ş i

Dac ă v reţi ş i

temeiul legal, vă

dau ş i temeiul legal.
Ionuţ

Domnul cousilier Co smin
aceasta nu suntem de acord.
ad evăr,

despre o

di recţi e

şed i nţă,

de

de data

din subordinea consiliului local,

şi

într-

poate domnul Primar poate face cerc etare pentru cei din aparatul propr iu, dar putem

extrapo l ă m şi să

d iferenţă ,
ş i veniţ i

facem

domnul Primar

această

cercetare la sediul Partidul ui

act ivează

în PNL, domnul

cu rezultatul în consiliul local.

intenţi onăm
să

D i scutăm

p reşedinte

Andrei - domnul e

nici

să

îi

d ăm a fa ră,

faţa dumneavoastră

aducem în

nici

să

D acă

Ţurcanu

legiutorul

ceea ce spun

aceşt i

în PNL,

Liberal? Nu e mare

haideţi să

o facem în PNL

voi

să

facem o comisie

penal,

să

ne

erejă m

oameni,

şi

cel care a fost agresat, sau spune

condamnăm

îi

Naţ ion a l

să

dă

în alte

sp ec ia l ă,

in stanţe,

nu

dorim

că a fo st agresat, şi cel care este învinuit. Încercăm să vă aducem cum s-au întâmpl at lucruril e, nu
vă

propunem

să

Dorim
al domnului

îi sanc ţ i onăm.

să aflăm

Ţ u rc an u,

a

ce s-a întâmplat acolo, pentru
făcut

acele adrese. Mai mult, sunt
medico-legal
transmis
că îş i

că

adrese
şi

către

alte fapt,

că

acest

cetăţ ea n,

coleg al nostru, subaltern

consiliul local, nu putem întoarce capul,

si tuaţia

într-un climat de stres la DSPS A, dar nu au curaj

pot pierde locuril e de

mun că .

nu vedem

a degenerat acolo, domnul doctor are certificat

a fost agres at, ce facem, întoarcem capul ş i la acesta? Mai sunt

că t răiesc

să

l-am rugat

să

îmi scrie:

care ne-au

acest lucru, pentru

dacă aveţi cun oştinţă, puneţi

hârtie, sc rieţ i Co nsiliului Local, mi-au spus oamenii că nu au curaj,
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ş i a lţi i
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le este
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Domnul p reş edinte d e'şedinţă Ma r ius Leon ardo Oroşanu - d acă tot d i sc utăm juridic,
i<

"

citim Codul administrativ, nu selectiv, e vorba de partea
administrativ, este

adevărat că

154 alin. 4 " Primarul conduce
să ieşi m

interes local",

propriu , şi nu cu partea

i n st ituţiil e

şi

că

şi

veţ i regăs i

e)

tre abă

doar cu Aparatul

expres, inclusiv toale aceste lucruri care sunt

şi

ş. a. m . d.

în subordinea
şi

noastră,

la lit. c),

a raporturilor pentru persona lul din

co nd ucători i in st ituţiilor,

pentru

toate celelalte. Deci partea aceasta, DSPSA-ul,

citesc de aici. La fel,

pri marul are

serviciile publice de

cea la ltă .

dreptul de a numi, sancţi onare, modificare

funcţi onează

şi

publice de interes local, precum

din treaba aceasta care spune

aparatu l de specialitate, precum
local,

citim din Codul

este recent adoptat, deci poate nu a fost studiat integral, dar la art.

La ali . 155 alin. 5, lit. a), c)
prevăzute,

juri di c ă , ha i deţi să

până

a Consiliului Local, nu

vorbeşte

exact de

serv iciilor publice de interes

la urma urmei este un serviciu care

vorbeşte

numai de aparat, de asta

ace leaşi atri buţii , ş i

pot continua

să vă

vă

dau

temeiul legal.
De aceea spun,
so l u ţia co rectă

este

so l uţia corec tă

să facă,

prin

nu este

di spo zi ţi a

să

facem aici o

mic ă ve ndetă

primarului, o comisie, cercetat

şi

între unii

şi a l ţ i i,

ci

adus rezultatul acela

în Consiliul Local.
Domnul consilier
facă

parte din

acea stă

Domnnl

Că tă li n

Boboc - grupul PNL îl propune pe domnul Marius oroşan u

comisie.

preşedinte

de

şe d i nţă

Marius Leonardo

la care va lucra comisia, precum

Oroşanu

la care

- alte propuneri? La 311. 3
raportul. Trebuie

avem data

pâ nă

co mp letăm

cu d ouă date. Se propune data de 31 ianuari e, ş i la una, ş i la cea laltă.

Ex i stă două

să

şi p ână

variante: se fac buletine de vot

trei propuneri , se trece la vot direct,

fără

şi

se

vo tează ,

p rezintă

să

sau fiind trei persoa ne pentru

vot secret, având în vedere

că

nu

există

propuneri în

plus.
Domnul

preşedinte

al comisiei de validare Mihai Tincu - buletin de vot pentru

stabilirea unei comisii speciale privind adresele domnului
comisiei de
Tanasă ,

a na l i ză

specia le care va avea

Marius Leonardo

în procesul verbal
După

că

Oroşanu,

domnul

următorii

membri : Cosmin

prin "da" sau "nu".

p reş edi n te

nu

stab i l i tă

Vă

Stelu. Se
I onuţ

rog frumos

aprobă

stabilirea

Andrei, Gabriel Mihai

speci ficaţi şi să

se

trea că

votează.

terminarea votului, ia cuvântul domnul

Tineu - comisia

I acob iţă

preşedinte

al comi siei d e va lidare Mihai

(domnii consilieri Cosmin Andrei, Gabriel
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Tanasă ş i

marius Leonardo

Proces verbal şed i nţ ă

Oroşanu}

a întru nit 12 voturi pentru, niciun vo t

împotri vă.

ordinară

Consiliu Local Bot oşani
din data de 26 septembrie 20 19

Co m isia de validare

val id ează

acest

vot.
Domnul
hotărâre,

la art . 2 Cos m in

până

la alt. 3

preşedinte

de

I onuţ

şedinţă

Marius Leonardo

Andre i, Marius Leon ardo

la data de 3 1 ianuarie 2020, în ambele

Fiind supus la vot proiectul de
vo turi pentru

şi

I

abţinere

hotărâre

cu

O roşan u ş i

preci zăril e

Mihai

şi

votă m

pro iectul de

Mihail Gabriel

Tanasă ,

iar

formul ate, acesta este apro ba t cu 12

Cătăl i n a

Camelia

Gabriel Augustin A lecsandru, Andrei Amo s, Iul ian Bl aga,
Ş te fa n

-

situaţ i i .

(domnul con sili er Marius Leonardo

grupul co nsilierilor PNL (doamna consili er
Mari cel Co rn eliu Maxim,

Oroşanu

O roşanu)

- nu

Lup aşcu şi

Cătă l i n

p arti cip ă

la vot

domnii consilieri

Bob oc, Daniel Botezatu ,

Paul Octav ).

Punctul 13 de pe co mpletarea ord inii de zi - Diverse - a fost

adusă

la

cu noşti nţa

consilierilor loc ali pre zentarea rap ortului pri vind activitatea adm inistratoru lui spec ial al SC
Te rm ica SA

B otoşani

în perioada aprilie - iuni e 20 19.

Epuizâ ndu-se materialel e din ord inea de zi
pre şed i nte

de

şed i nţă

- con sili er Mariu s Leon ardo

şi

astăzi,

doamna

decl ară lucrările şed i nţe i

ord ina re

timpul alocat

Oroşanu

-

şed i nţ e i

de

închi se .

PREŞEDINTE DE ŞEDI NŢĂ,

Red actat
Alina
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şi

dac tilografiat,
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