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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul Dezbaterii publice cu privire la Proiectul de hotărâre privind 
reorganizarea unor servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii 

publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului 
Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea 

municipiului Botoșani) 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, a fost organizată în data de 03.08.2022, ora 
11.00, în sala de şedinţa de dezbatere publică a proiectului mai sus menţionat. 
 
 Lucrările şedinţei sunt prezidate de domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei. 
 
 La lucrări participă: 
 

1. Cosmin Ionuț Andrei – primar, Primăria municipiului Botoșani 
2. Bogdan Ciprian Buhăianu – viceprimar, Primăria municipiului Botoșani 
3. Ioan Apostu – secretar general, Primăria municipiului Botoşani 
4. Mircea Magdalena – administrator public, Primăria municipiului Botoşani 
5. Anca Dumitrescu – șef serviciu Resurse umane, Salarizare, Primăria municipiului 

Botoşani 
6. Oana Gina Georgescu – șef serviciu Juridic-Contencios, Registrul Agricol, Primăria 

municipiului Botoşani 
7. Bogdan Munteanu – consilier juridic, serviciul Juridic-Contencios, Registrul Agricol, 

Primăria municipiului Botoşani 
8. Geanina Bulmagă – șef serviciu Buget-Finanțe, Primăria municipiului Botoşani 
9. Iulius Gherase – șef serviciu Patrimoniu, Primăria municipiului Botoşani 
10. Bogdan Bețenchi – director Direcția Edilitare, Primăria municipiului Botoşani 
11. Daniel Ciobanu – consilier Direcția Edilitare, Primăria municipiului Botoşani 
12. Bogdan Ciurariu – consilier Direcția Edilitare, Primăria municipiului Botoşani 
13. Marinela Vieriu – șef serviciu SPAPOC, Primăria municipiului Botoşani 
14. Maria Mădălina Ciobanu– SPAPOC, Primăria municipiului Botoşani 
15. Silvia Stoleriu – SPAPOC, Primăria municipiului Botoşani 
16. Sanda Cristina Oboroceanu – SPAPOC, Primăria municipiului Botoşani 
17. Eugen Cristian Țurcanu – director executiv, Direcția Servicii Publice, Sport și 

Agrement Botoșani 
18. Eduard Corduneanu – șef serviciu Intervenții Edilitare  Direcția Servicii Publice, Sport 

și Agrement Botoșani 
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19. Mădălina Georgiana Herțanu – inspector de specialitate serviciul Amenajare spații 
verzi, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 

20. Monica Chihulcă – Șef serviciu Amenajare spații verzi, Direcția Servicii Publice, 
Sport și Agrement Botoșani 

21. Dănuț Mocanu – Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 
22. Lungu Viorel – Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 
23. Daniela Roșu – Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 
24. Penciuc Marius Ilie – consilier, Primăria municipiului Botoșani 
25. Sebastian Ștefancu – consilier, Primăria municipiului Botoșani 

 Lucrările şedinţei sunt deschise de către domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei, care dă 
cuvântul participanţilor la şedinţă. 

 
 Domnul primar Cosmin Andrei – suntem în data de 03 august 2022 la dezbaterea 

publică ce privește proiectul de hotărâre privind reorganizarea unor servicii publice de interes 
local (reorganizarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare 
parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor 
aflate in proprietatea municipiului Botoșani). Evenimentul are loc astăzi, la ora 11.00, așa cum 
am anunțat prin anunț, în sala de ședințe „Mihai Eminescu”, Piața Revoluției nr. 1. 

Ordinea de zi a evenimentului este următoarea: deschiderea evenimentului cu 
anunțarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanților, a procedurilor și a regulilor de 
desfășurare a evenimentului, dezbaterea observațiilor și propunerilor Direcției de Servicii 
Publice, Sport și Agrement asupra proiectului de hotărâre, dezbaterea observațiilor și 
propunerilor Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în 
proprietatea municipiului Botoșani asupra proiectului de hotărâre menționat și prezentarea 
succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice; prezentarea 
verbală de către reprezentanții instituțiilor prevăzute la pct. 1 a observațiilor și a propunerilor 
privind modificările proiectului de act normativ supus dezbaterii publice. În ultimul rând, 
încheierea întâlnirii, prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menționarea 
termenelor aferente.  

Participă Sindicatul „Unirea”, este prezent, vreun reprezentant? Am trimis adresă către 
sindicat, invitație. Reprezentanții DSPSA îi văd aici, colegii din aparatul de specialitate, care 
au întocmit documentația, cu subsemnatul și cu domnul Secretar propun să începem.  

  Vom începe cu dezbaterea observațiilor și propunerilor Direcției de Servicii Publice, 
Sport și Agrement. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în calitate de reprezentant, vă ascultăm.  

  
Domnul director Eugen Țurcanu – vă rog frumos să opriți camera, pentru că nu sunt 

de acord să fiu filmat.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – din respect pentru colegii noștri, haideți să ne 

purtăm civilizat, fără acuze și fără cuvinte... 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – vă rog frumos să opriți camera, pentru că nu sunt 

de acord să fiu filmat, le spun celor de la IT, dacă o faceți, vă fac plângere penală la amândoi. 
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Domnul primar Cosmin Andrei – înregistrăm audio și video, este ședință publică, 

domnule Țurcanu, în sala de ședințe a Consiliului Local, poate participa absolut oricine la 
această dezbatere publică, inclusiv dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord, aveți alte 
instrumente pe care le puteți folosi, aveți un reprezentant, ați trimis adrese, propun colegilor să 
continuăm tocmai în această manieră, pentru a nu a mai avea semne de întrebare asupra 
legalității și modalității de organizare. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – vă rog să îmi răspundeți la cele 5 întrebări, și de 

acolo putem merge mai departe. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – vă rog să le menționați încă o dată, să le susțineți. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – le aveți scrise, sunt în fața ochilor. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – ce analiză a stat la baza transferului patrimoniului 

Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement și sub ce formă se asigură condițiile de 
funcționare optimă a Direcției Sport și Agrement? Rog colegii să răspundă la această 
întrebare, după care vom  completa, împreună cu domnul Secretar. De acord? Vă rog. 

 
Domnul Bogdan Bețenchi – s-a făcut acel studiu de oportunitate, care a stat la baza 

hotărârii de Consiliu Local, acolo s-au spus toate lucrurile care nemulțumesc, din partea 
Direcției Edilitare, ținând cont de această reorganizare. Referatul, dacă vreți să îl discutăm, îl 
discutăm. Asta a stat la bază, aceste analize.  

  
Domnul secretar general Ioan Apostu – discuțiile ar trebui să se poarte pe textul 

hotărârii, aici discutăm alte probleme, de ce s-a ales această formulă de reorganizare, dar noi 
ar trebui să mergem pe text, pentru că acesta este obiectul dezbaterii, textul aflat în dezbatere 
publică. Ce anume se dorește a se modifica, în mod concret, ce anume se dorește a se modifica 
din proiectul de hotărâre lansat în dezbatere publică. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – la sectorul Patrimoniu, v-am spus în adresă, dacă 

ați fi citit-o, că nu corespunde cu realitatea, și plus că sunt multe dintre active, obiecte de 
inventar care sunt trecute pe SIE și spații verzi, pentru că așa le-am achiziționat pentru partea 
de birouri, pentru partea de utilaje, de mașini. Noi avem un compartiment, Transporturi auto 
se numește, și eu vă întreb, cine a stat la baza transferului de patrimoniu? Eu nu am întrebat de 
studiul de fundamentare care este atacat de Prefect și care este, deocamdată, ilegal, și 
deocamdată și blocat. Deci nu vorbim despre un studiu ilegal, pe acela îl lăsăm deoparte, cu 
acela mergem la departe. Și la inventarul făcut de dumneavoastră, toate acest liste pe care le 
aveți în spate ele nu mai corespund cu realitatea. Deci din februarie sau martie, când este 
făcut, deci din februarie-martie și până în prezent s-au întâmplat multe lucruri la noi, deci eu 
vă spun că listele acelea nu mai corespund, nu mai are cum, o mare parte dintre ele.  
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Domnul primar Cosmin Andrei – bunurile sunt ale municipiului Botoșani, care 
poate dispune în funcție de analize și nevoi. Alte întrebări pe patrimoniu mai sunt? Sau pe 
proiectul de hotărâre? 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – am pus cinci întrebări, răspundeți-mi la ele, 
sunteți obligat, prin legea dezbaterii, să îmi dați răspuns la întrebări, v-am pus întrebări. 
Domnule Secretar? 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – sunteți în dezbatere publică asupra proiectului, 
dumneavoastră puteți formula orice întrebări care, până la urmă, pot să nu aibă legătură și cu 
subiectul dezbaterii. 
 Haideți să continuăm cu întrebările dumneavoastră: cum se face întreținerea spațiilor 
verzi de la Cornișa atât timp cât numărul de salariați rămași la Direcția pentru Sport și 
Agrement este redus? 
 Atunci când ați făcut solicitarea de modificare de organigramă pentru întreținerea 
spațiilor verzi, Consiliul Local a fost de acord și a suplimentat numărul colegilor care lucrează 
acolo, dar dumneavoastră, prin dispoziție, i-ați luat din gestiunea spațiului verde pentru 
municipiul Botoșani și i-ați dus  la Cornișa, deși angajații pe care i-ați solicitat aveau alte 
sarcini atunci când ați fundamentat. 
 În calitatea dumneavoastră de director la Direcția pentru Sport și Agrement vă puteți 
recalibra personalul astfel încât să întrețineți spațiile verzi de la Cornișa, puteți face licitații 
pentru întreținerea spațiilor verzi pentru externalizare parțială, dacă veți considera, așa cum 
faceți astăzi, cu toate serviciile pe care le aveți în administrare, și vă reamintesc că aveți 
contracte cu întreținerea fântânilor arteziene, capturarea câinilor comunitari, întreținerea 
semafoarelor, aceste lucruri fiind în gestiunea dumneavoastră. La fel veți putea face și cu 
Parcul de Agrement Cornișa, unde, conform bugetului, pe care îl veți recalibra, puteți 
contracta servicii adiționale externalizate pentru ceea ce înseamnă spații verzi acolo. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – capturarea câinilor comunitari o face DSPSA din 
2019, de la 1 august, ca să vă dați seama în ce film sunteți, nici nu știți cu ce ne ocupăm, în 
primul rând. Doi, când am fundamentat crearea de posturi suplimentare la spații verzi, am 
primit o hârtie semnată de dumneavoastră, bineînțeles, de la Direcția Edilitare pentru 9 
posturi, noi am creat atunci vreo 18 sau 20 de posturi, am cerut cu vreo 5-6 posturi în minus, 
dacă nu mai mult. Atunci v-ați opus vehement față de ce am pus în plus, v-ați opus vehement 
și atunci când am făcut un artificiu și am făcut un artificiu și am pus trei muncitori la spații 
verzi la Cornișa și un inginer horticol, la fel, ați spus că nu trebuie, că avem serviciul Spații 
verzi și nu înțeleg ce faceți dumneavoastră acolo, la ce vă trebuiesc? Ei oricum sunt mai mulți 
luați decât fundamentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, și o avem scrisă și semnată de 
către dumneavoastră și de reprezentanții Direcției Edilitare de la acea vreme și care mai sunt 
și acum. 
 Eu am prezentat, la ora asta, că nu se poate întreține spațiul verde doar cu trei oameni, 
și că ar trebui ca de aici, să fie mutată o parte acolo. Și, de asemenea, v-am prezentat, care 
sunteți un mare susținător al echipei de fotbal locali și iubitor de fotbal, că acești salariați, 
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iarna, au sarcina ca în zilele de vineri, sâmbătă și duminică când joacă FC Botoșani, să lase 
baltă tot și să mergem să deszăpezim stadionul, dacă este meci. Și acolo e un hei-rup de o 
persoană condamnată la penitenciar, cam așa se lucrează în regimul ăla, în zăpadă și în gheață. 
Pentru o săptămână, două în sezon, asta e menirea lor, să ne ajute acolo. Acolo nu mi-ați dat 
un răspuns, cine acoperă, cine ajută acolo, eu vă spun cine vine, e prezentă și domnul 
Corduneanu și doamna Chihulcă, care e șef acolo, și știu că primesc duminica la amiază 
telefon sau mesaj să-și convoace oamenii de urgență la stadioane. Că dumneavoastră refuzați 
să vedeți această realitate, e părerea dumneavoastră, eu doar v-am semnalat-o și nu e normală, 
la câi oameni sunt, să rămână toți acolo. Normal ar fi ca parte din ei să fie trecuți în partea 
cealaltă să strângă buruianul, că nu o fac la mine acasă.  
 

Domnul Dănuț Mocanu – și e disproporționat, pentru că noi avem 40 ha, 48 ha cu tot 
cu clădiri, iar municipiul are doar vreo 20 ha de spațiu verde, este absolut disproporționat.  
Aici sunt străzi, sunt alei, e mai complicat de lucrat, e adevărat, la noi spațiile sunt mai întinse, 
dar cu trei oameni nu poți face față.  
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – nu ați putea să contractați servicii externalizate? 
 
 Domnul Dănuț Mocanu – teoretic, da, includem în buget. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – dar dumneavoastră, până mai ieri, aveați retorica 
că tot o să cerem subvenții, pentru că vom externaliză și vom veni cu cheltuieli și mai mari, 
tot vom crește, pentru că serviciile externalizate sunt foarte scumpe în ziua de azi, știți foarte 
bine că sunt scumpe. Și avem atâția muncitori acum, pe care dacă tot îi dăm ping-pong dintr-o 
parte în alta, se pot lua câțiva și duce în partea cealaltă, se rezolvă o problemă a 
municipalității, și facem economie la bugetul municipalității, nu îmi face mie economie, mie, 
personal, sau dumneavoastră. Doar că ambiția dumneavoastră este să luați cu totul, cu forța de 
aici, și nu ascultați deloc nicio rațiune, o instituție se sparge, se divide, și ea pierde tot, toți 
oamenii se iau, nu au niciun cuvânt de spus. Dacă dumneavoastră vi se pare așa corect, nouă 
nu ni se pare corect. 
 
 Domnul Dănuț Mocanu – și, printre altele, am mai făcut o dată încercarea asta de a 
externaliza, și au venit cu niște prețuri de îți stătea mintea în loc, pur și simplu prohibitive 
pentru noi, și am renunțat, bineînțeles, făcând acest artificiu cu colega de la Spații Verzi, 
împrumutând oameni, ca să putem face față în Cornișa. Și ați văzut cum arată Cornișa, o 
ținem bine.    
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – aveți spații compacte acolo, unde principala 
activitate este cositul ierbii, nu?  
 
 Domnul Dănuț Mocanu – nu numai cositul ierbii, vă dați seama, strângem și 
gunoaiele... 
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 Domnul primar Cosmin Andrei – am înțeles, dar nu sunt la fel de migăloase ceva în 
municipiu, unde avem plante, unde avem udări, și puteți face acest lucru mecanizat, știu că 
aveți un tractoraș acolo pe care l-ați primit pe fonduri europene. Pregătiți o listă de lucruri, le 
vom analiza pe viitorul buget, sau chiar la o rectificare putem să vedem dacă putem face cele 
40 ha, care sunt compacte, să le cosim de câteva ori fără a fi afectat aspectul. Dacă nu, văd o 
colaborare cu viitoarea direcție, care poate transfera muncitori, dacă le sunt solicitați. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – utilajul de care spuneți dumneavoastră nu poate 
urca pe coama dealului, pentru că se poate da peste cap. În al doilea rând, are foarte multe 
denivelări, are foarte multe gropi lăsate de la constructor, acolo nu e o suprafață plană, cum e 
masa asta. Am încercat să mai luăm utilaje, și am mai luat un utilaj care este cumpărat pe 
Spații verzi și dus acolo, un tractoraș de mai mici dimensiuni, și putem să lucrăm mecanizat 
doar o mică parte din suprafața asta de care spune colegul meu. Restul, totul se face manual, 
cu motocoasă manuală. Din păcate, alt utilaj mai performant nu am găsit.  
 
 Domnul Dănuț Mocanu – mai e și problema deszăpezirii, iarăși, cu aceeași oameni 
lucrăm și la deszăpezire, pentru e sector mort la Spații verzi în luna ianuarie și decembrie, și 
atunci trebuie să îi punem la deszăpezit și, iarăși, e complicat. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – aș trage o concluzie asupra acestei remarci a 
dumneavoastră și să continuăm, adică cu eficiența pe care o știm cred că veți găsi o soluție să 
cosiți cele 40 ha, nu văd atât de complicat ceea ce îmi spuneți, într-un mod mecanizat, printr-o 
externalizare, inclusiv în ceea ce privește partea de deszăpezire. Faceți un contract, dacă nu vă 
descurcați dumneavoastră, cu cei de la Urban Serv, a trecut utilajul și s-a rezolvat. Nu văd atât 
de complicat, discutăm despre un management eficient care ne transmite o soluție, că nu poate 
cosi și nu poate deszăpezi un parc de agrement care, până la urmă, are trei străzi. Înțeleg, pe 
spații verzi. Înțeleg pe spații verzi că sunt foarte extinse, dar nu le-aș deszăpezi iarna pe astea.  
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – doar am prezentat o problemă prin care să facem 
economie la bugetul municipalității și încercăm să ținem cu „casa”. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – sunt convins, cu abilitățile dumneavoastră, veți 
găsi cele mai bune soluții.  
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – eu încerc să aduc bani municipalității, prin 
veniturile pe care le facem, nu să îi fac praf, să îi dăm pe externalizări, cum doriți 
dumneavoastră.  
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – de ce nu este prevăzut în proiect un sediu adecvat 
pentru amenajarea unor spații de birouri pentru salariații ce rămân la Direcția pentru Sport și 
Agrement și care aveau înaintea reorganizării locul de muncă în strada Codrului nr. 16? Am 
avut discuții aici cu colegii, cred că pot activa/ lucra pe viitor angajații, chiar dacă fac parte 
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din structuri diferite, în același imobil. Doamna Dumitrescu, sunteți de acord cu varianta 
aceasta? 
 
 Doamna Anca Dumitrescu – da. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – propunerile pot veni din partea dumneavoastră, 
știu că înainte ați activat la Sala Polivalentă, după care v-ați mutat cu birourile, ați făcut și 
solicitări pentru amenajarea birourilor la sediul de pe strada Codrului, am fost de acord în 
Consiliul Local cu acest aspect. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – nu am fost în Consiliul Local să vă cer acordul, 
și ne-am mutat de la Sala Polivalentă pentru că nu respectam legislația muncii, și de asta ne-
am mutat acolo. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – îmi aduc aminte că s-au aprobat în Consiliul Local 
bugete pentru spațiile pe care le aveți acolo și nu văd nicio problemă ca angajații a două 
direcții să activeze în același sediu și să își împartă cheltuielile, dacă acest lucru va fi necesar. 
 De ce salariații trebuie să opteze pentru transferul de la Direcția de Servicii Publice, 
Sport și Agrement? Ați pus întrebări, v-am răspuns. Mai aveți alte întrebări? Ați pus 5 
întrebări, le parcurgem, vă răspund. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – dar nu stă în picioare ceea ce spuneți 
dumneavoastră, cum să stea acolo cu colcăială, cu circuite diferite ale documentelor, chiar 
sunteți toți de acord cu toate inepțiile astea?  
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – aveți la Sala Polivalentă, aveți la Stadion, eu nu 
am găsit în terminologia specifică în administrația publică „colcăială”, cum o descrieți, adică 
ce să discutăm?  
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – se întâmplă acolo unde ai circuite suprapuse ale 
documentelor. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – și e spital, nu vă puteți întâlni, vă scoateți ochii 
acolo? Despre ce îmi povestiți? 5. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – da, e așa cum spuneți dumneavoastră. Ați sărit 
peste punctul 3. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – revenim; de ce nu a fost făcută o analiză clară și 
punctuală privind transferul contractelor? Ce se întâmplă cu serviciile ce deservesc Direcția 
pentru Sport și Agrement și rămân în afara contractului? Domnule Secretar, ne puteți 
răspunde la acest punct, vă rog? 
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 Domnul secretar general Ioan Apostu – nu cred că este o problemă, depinde de 
persoana juridică care va prelua contractul în va prelua integral și în beneficiul ambelor părți, 
iar titularul de contract va refactura serviciile, cota-parte de servicii către cealaltă persoană 
juridică. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – este un exemplu de organizare, renegocierea 
contractelor, și așa mai departe. La ce contracte vă referiți, ne puteți da câte exemple?  
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – contracte de servicii de reparare echipament de 
supraveghere video și control acces la stadion, Trei Coline, Sala Polivalentă, padoc; servicii 
curierat rapid, echipament de imprimare, copiere, scanare în custodie; servicii de internet și 
transmisie date; servicii găzduire pentru operarea de site serviciul de emitere și livrare 
vouchere de vacanță, carburant, acord-cadru ... nr. 11/2022. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – sunt câteva exemple, am înțeles, haideți să le luăm 
pe rând: acces supraveghere stadion – păstrați contractul până la capăt, îl recalibrați, tot 
dumneavoastră vă ocupați de stadion, nu văd nicio problemă; curierat – puteți păstra 
contractul în forma actuală, până la sfârșitul anului, bugetele sunt anuale, anul viitor 
recalibrați, cereți mai puțini bani pentru că emiteți mai puține documente care ajung prin 
curierat, și așa mai departe. Întreținerea site-ului – dumneavoastră îl puteți plăti, ceilalți nu 
văd de ce ar trebui să plătească, aveți contract separat, cu buget separat; bineînțeles, 
voucherele, tot ce a fost bugetat, rămâne așa cum trebuie, pentru a cheltui în anul acesta. Anul 
viitor trebuie să veniți cu un alt buget, să îl fundamentați pe schema de personal pe care o veți 
avea și pe serviciile pe care le păstrați. Putem să trecem la 5?  
 De ce salariații trebuie să opteze pentru transferul la Direcția Servicii Publice Botoșani 
și nu este opțiunea Direcției pentru Sport și Agrement în alegerea salariaților care vor rămâne? 
Doamna Dumitrescu, ne ajutați dumneavoastră?  
 
 Doamna Anca Dumitrescu – este foarte simplu, temeiul legal este în favoarea 
salariatului de a opta pentru transfer. 
 
 Doamna Daniela Roșu – avem hotărâre definitivă în momentul ăsta, nu este 
prematur? Să spun eu că vin aici sau dincolo, câtă vreme nu este o hotărâre care, din 
momentul definitivării hotărârii. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – dacă îmi permiteți, noi nu am vorbit aici de 
momentul în care se depune, ci de facultatea angajaților de a opta. 
 
 Doamna Daniela Roșu – păi vorbim exact, nu vorbim în principiu, în concret. În 
primul rând, pot să întreb, scuzați-mă, doamnă, de ce e așa urgența asta, când noi stăm aici cu 
teatrul, care ne este rușine nouă ca cetățeni, ca oraș al culturii. Că mă gândeam oamenilor să 
facem voluntariat, să muncim noi, să adunăm bani și donații, că e chiar de râsul lumii, nu mai 
puteți acum de noi.  
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 Domnul primar Cosmin Andrei – vă răspund încă o dată la punctul 5, poate nu ați 
înțeles, despre asta discutăm aici... 
 
 Doamna Daniela Roșu – poate îmi răspunde și domnul Buhăianu. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – ... de ce salariații trebuie să opteze la Direcția ... 
  
 Doamna Daniela Roșu – deci este un abuz, din start. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – doamnă, vă rog frumos să nu ridicați tonul, vă rog 
frumos.  
 
 Doamna Daniela Roșu – nu ridic tonul, dar e un abuz, adică să facem abuz pe ton 
încet și sigur.  

 
Domnul primar Cosmin Andrei – Răspunsul la această întrebare este foarte simplu, 

pentru că așa este temeiul legal, iar în momentul în care ... 
 
 Doamna Daniela Roșu – nu există temei legal, puneți-l la dispoziție temeiul ăsta 
legal. Eu sunt salariata Roșu Daniela, lucrez cu contract legal de muncă. 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – doamna Roșu, în ce calitate ați venit aici?  
 
 Doamna Daniela Roșu – în calitate de angajat, sunt chiar direct... 
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – și de ce faceți circ aici? Suntem la punctul 5, avem 
o dezbatere, vă rog să păstrăm un cadru civilizat. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – dar doamna face parte din salariații vizați, 
dumneavoastră vreți să îi mutați cu forța dintr-o parte în alta. 
 
 Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – tocmai, că nu se mută cu forța. 
 
 Doamna Daniela Roșu – eu am un contract de muncă, domnule primar, la mine scrie 
acolo un angajator, de ce trebuie? Rezolvați problemele punct cu punct și dacă ajungem în 
momentul când eu, Daniela Roșu, trebuie să optez, o voi face. Dar ca să am jumătate de an de 
stres, că nu știu ce se întâmplă cu mine în momentul în care domnul Buhăianu mă întâlnește la 
Zona Metropolitană, vă rog să nu mă opriți, pentru că și eu am dreptul și nu aveți nimic în 
plus, și îmi spune dacă vă aduc la Primărie, fac armată cu dumneavoastră până vă dau afară, 
deci asta este abuz, total abuz în serviciu, în exprimare, în tot ce vreți dumneavoastră. Normal 
că sunt stresată, că am venit așa, într-un stres aici. 
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 Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – doamna Roșu, dacă ați terminat, cred că 
această sală este sătulă de inepțiile dumneavoastră, dacă mai aveți, vă rog, și vă răspund după. 
Doamna Roșu, eu pot doar să urmăresc activitatea. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – ați făcut felul acesta de demersuri fără să 
informați conducerea DSPSA. Eu nu înțeleg de ce ați făcut asta pe la spatele meu. I-ați trimis 
lui Chiriac Aurel, care Chiriac Aurel să convingă 6 oameni care trebuie să plece, asta a făcut 
domnul Chiriac Aurel. Fără să știu eu, deci se făcea totul pe la spate, toți vorbesc prin e-mail 
și erau convinși, fără ca eu să știu. Dezbină și condu, asta faceți toată ziua acolo.  
 
 Doamna Daniela Roșu – de ce se ajunge la această divizare, ce urgență aveți, cum o 
explicați?  
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – veți lua procesul-verbal ca răspuns.  
 
 Doamna Daniela Roșu – da, e zero, nu ai acolo o concluzie concretă.  
 

Domnul primar Cosmin Andrei – conform ordinii de zi, aș vrea să continuăm cu 
dezbaterea observațiilor și propunerilor, v-am răspuns la cele 5 puncte.  

 
Doamna Daniela Roșu – la 5 nu ați răspuns. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – eu vă întreb încă o dată: de ce doamna 

Dumitrescu a trimis un e-mail unui salariat din DSPSA care se ocupa cu convingerea 
oamenilor, să se mute din direcție la SPAPOC. 

 
Doamna Anca Dumitrescu – eu nu am transmis niciun e-mail prin care să convingă 

oamenii, eu am discutat cu domnul Aurel Chiriac, care a venit la Primărie și și-a dat acordul 
pentru transfer, care e problema?  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – și e împuternicitul dumneavoastră să se ocupe de 

lucrurile astea acolo? 
 
Doamna Anca Dumitrescu – ca anexă la proiectul de hotărâre supus dezbaterii este o 

listă de posturi care se scot la transfer, așa se face transferul la cerere, dacă nu știți, este o listă 
de posturi. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – transferul la cerere se aprobă de ambii 

conducători.  
 
Doamna Anca Dumitrescu – nu. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – ba da, ei nu.   
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Doamna Anca Dumitrescu – nu, domnule director, pe aceste posturi, ca urmare a 

opțiunii fiecăruia. În primul rând, este opțiunea fiecărui salariat. 
 
Doamna Daniela Roșu – corect. 
 
Doamna Anca Dumitrescu – dacă salariații nu își manifestă opțiunea, foarte bine, nu 

îi obligă nimeni să vină. Dacă nu vin, se vor trezi afară, va trebui ca dumneavoastră să îi dați 
afară, pentru că se aprobă o listă de posturi în noua direcție și o listă de posturi la Direcția 
pentru Sport și Agrement, dacă Consiliul Local o aprobă.   

 
Doamna Daniela Roșu – nu era momentul acum. 
 
Doamna Anca Dumitrescu – practic, oamenii vor rămâne fără posturi, asta se va 

întâmpla.  
 
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – cred că cel mai important lucru pentru 

angajații DSPSA este faptul că Primăria Botoșani și Consiliul Local se ocupă ca nimeni să nu 
rămână fără loc de muncă sau să existe pierderi salariale. În rest, orice angajat DSPSA care își 
îndeplinește sarcinile privind fișei postului nu are cum să aibe probleme într-o administrație 
publică, având, de altfel, toate mijloacele legale ca să conteste anumite neregularități. 

Deci, practic, angajații DSPSA nu trebuie să aibă o grijă față de serviciul pe care îl vor 
presta în viitor, pentru că va fi raportat la fișa postului și la aceleași condiții salariale. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – dacă ați fi citit legile din România, domnule 

Buhăianu, ați fi aflat că reorganizarea unei instituții presupune darea afară a unor oameni și 
reorganizarea prin eliminarea unor activități, tot cum sugerați într-una, prin externalizare. În 
fond, aici vom ajunge, mai devreme sau mai târziu. Dumneavoastră faceți astăzi aici circul pe 
care îl faceți jucați teatru, film, filmați, înregistrați-mă, dar eu vă spun că aici o să ajungem. 
Nu prostiile pe care le spuneți astăzi oamenilor, ca să le cumpărați acum liniștea. O să 
trebuiască făcută reorganizarea prin darea oamenilor afară, și domnul Munteanu știe, și 
doamna șef serviciu de la Juridic. 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – dezbaterea observațiilor și propunerilor continuă 

dacă mai sunt și alte lucruri în afara celor transmise în scris de dumneavoastră și a 
considerațiilor pe care le faceți. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – le-am transmis în scris, că sunt trei pagini scrise 

aici. Cu chiu, cu vai, ați răspuns la 5 întrebări, și alea puse cu forța. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – acesta a fost punctul dumneavoastră de vedere, așa 

ați solicitat. Dacă în urma acestei dezbateri publice inițiatorul va considera că poate fi 
amendat proiectul cu ceea ce i-ați transmis. 
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Domnul director Eugen Țurcanu – cu studiul de fundamentare atacat de prefect și 

blocat, care nu se aplică, mergem mai departe?  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – am înțeles, am primit documentul dumneavoastră. 

Vreau să vă întreb dacă mai aveți ceva de adăugat, observații și propuneri asupra proiectului 
de hotărâre.  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – păi atât timp cât prima hotărâre de consiliu local 

este blocată, mai departe curge juridic această hotărâre?  
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – dumneavoastră ați citit motivațiile Instituției 

Prefectului?  
 
Domnul director Eugen Țurcanu – da. 
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – Instituția Prefectului spunea că nu trebuie 

studiu. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – bun, și dumneavoastră ați spus că nu sunteți de 

acord. Până la urmă, ținem cont de studiul ăla sau nu?  
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – evident că ținem cont, nimic nu ține în loc 

administrația, cineva apreciază că această reorganizare se putea face conform Codului Civil. 
Nu aveam nevoie de un studiu de fundamentare. Cu ce am greșit, eu, autoritate, să fac studiul? 
Pe cine am lezat când am elaborat acel studiu. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – bine că ați precizat că studiu ăla, de fapt, nu e 

bun de nimic și nu ținem cont de el, da?  
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – de când lucrez în administrație, am avut n 

reorganizări la aceste servicii. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – pe altă legislație. 
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – nu vorbim de altă legislație, Codul civil 

preia legislația reorganizării,  credeți că există noutăți față de reglementarea de la 1954? Nu. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – vă propun să continuăm cu dezbaterea 

observațiilor și propunerilor Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și 
Cimitirelor aflat în proprietatea municipiului Botoșani asupra proiectului de hotărâre, vă rog, 
prezentarea verbală de către reprezentanți a observațiilor și propunerilor.  
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Doamna Marinela Vieriu – noi am făcut propuneri doar pentru ce ține de SPAPOC și 
în rest nu avem alte observații.  

 
Doamna Anca Dumitrescu – am preluat propunerile. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – prezentarea succintă a motivației și a proiectului 

de act normativ supus dezbaterii publice. În primul rând, am dori specializarea acestor servicii 
care se ocupă de gestiunea domeniului public, reorganizarea sub aceeași umbrelă a unei 
direcții pentru eficientizarea lor. La baza motivării a stat și acest studiu de fundamentare, în 
care colegii au făcut o analiză. Dacă doriți să îi dăm o altă titulatură, putem să îi dăm și altă 
titulatură.  

Faptul că este atacat sau nu este atacat de către domnul Prefect cred că are mai puțină 
importanță, ne-am aplecat asupra modului de ducere la îndeplinire a solicitărilor Direcției 
Edilitare care transmite sau care transmitea Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement 
comenzi pentru toate acțiunile pe care le aveați în regulamentul de organizare și funcționare, 
astfel încât am formulat acest proiect de hotărâre.  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – dar e monologul dumneavoastră și noi trebuie să 

aprobăm sau cum trebuie să facem?  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – e ordinea de zi. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – ordinea de zi nu ne-ați dat-o și nouă.  
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – e pusă pe site. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – păi dacă e dezbatere, e o dezbatere.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – am făcut o prezentare succintă a motivației. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – pe care site? Dar toată ziua trebuie să urmăresc 

site-ul ăla? Cum mi-ați trimis tot hârtii, când vreți, trimiteți. Nu mi-ați spus nicio ordine de zi, 
nimic, nu mi-ați dat nicio ordine de zi.  
 
 Domnul secretar general Ioan Apostu – domnule Țurcanu, vă dau adresele. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – vă rog, chiar vă rog frumos.  
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – fac mențiunea că aș dori să modific titlul 
proiectului de hotărâre pentru ca soluția, prin proiectul de hotărâre al consiliului local, să se 
realizeze într-o configurare explicită a conceptelor și noțiunilor reglementate de Codul 
Administrativ. Propun modificarea titlului proiectului, după cum urmează: „Proiectul de 
hotărâre privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes 
local (reorganizarea Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare 
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parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor 
aflate în proprietatea municipiului Botoșani)”, modificare de titulatură. Am prezentat succint 
motivația și proiectul supus dezbaterii. 
 
 Domnul director Eugen Țurcanu – până la urmă, ați ținut cont de tot ce a spus 
domnul Prefect și de ce am spus și eu. Până acum erau servicii publice, pe Ordonanța nr. 
71/2002, acum sunt instituții publice, nu se mai supun Ordonanței nr. 71. Trebuie să ne 
comunicați și nouă schimbarea de denumiri, de fapt, are o altă implicare juridică. Și titlul 
trebuie exact, trebuie corelat cu legislația incidentă la ce spuneți acolo. Pentru că legislația din 
preambulul hotărârii era la reorganizarea unor servicii publice, acum deja ați pus instituții 
publice. 
 
 Domnul secretar general Ioan Apostu – acum vă spun eu că sunteți pe dinafară, ați 
rămas pe studiul de fundamentare.   
 
 Domnul primar Cosmin Andrei – dacă mai sunt alte lucruri de adăugat?  
 

Domnul director Eugen Țurcanu – dar mai avem ceva pe ordinea de zi?  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – aceasta a fost ordinea de zi, dar dacă vreți să 

adaugați. 
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – proiectul urmează să fie definitivat, va fi 

reafișat, împreună cu minuta ședinței publice, va trebui refăcut și completat raportul de 
specialitate de către compartimentul de resort, cu prezentarea cronologică a tot ceea ce s-a 
întâmplat în cursul procedurii de dezbatere publică, a propunerilor și recomandărilor și care 
vor modifica proiectul de hotărâre, și a celor respinse, cu motivarea aferentă. Publicăm pe site 
și aducem la cunoștință publică și prin afișare, și chiar prin comunicare către persoanele 
interesate a proiectului în forma definitivată care va fi transmisă către comisiile de specialitate 
în vederea includerii pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu.  

 
Doamna Daniela Roșu – vreau să vă spun ceva, eu am o problemă nu cu instituția, eu, 

ca și angajat, nu mi se pare corect ca într-un proiect, care nu știm ce rezultat va avea, să 
punem nume. Deci, în cazul meu, de unde sunt eu, din structura din care fac parte, trebuie să 
treacă în partea cealaltă 6 persoane. Nu pot să iau eu o decizie singură, asta stă la baza stării 
mele de agitație.  

 
Domnul primar Cosmin Andrei – spuneți că nu puteți lua o decizie singură? 
 
Doamna Daniela Roșu – dacă dumneavoastră hotărâți că vreți să faceți o divizare, eu, 

ca și angajat, trebuie să văd, să vorbesc cu colegii mei, cu șeful, să am întâi un nou șef, ăla e 
momentul care mă poate pune să îmi cer transferul, eu nu am ajuns la moment, ăsta e al meu, 
în nume propriu. Dar, în nume colectiv, să apar într-un proiect cu serviciul care are vreo 80 de 
persoane, cu nume, nu mi se pare ok, câtă vreme noi avem o protecție și o securitate a 
lucrurilor personale. De ce trebuie să vadă Popescu că Ignătescu de la Spații Verzi? Pentru ce 
îi fac reclamă omului, când eu sunt într-o fază incipientă de care nu sunt convinsă că voi 
ajunge să fie certă această fază? 

Deci folosiți orice fel de acte, dar fără nume. Stat de funcții, cu numărul de funcții, cu 
funcția pe grad, dar nu puneți numele mici, pentru că omul ăla poate nu vrea să fie. 
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Domnul director Eugen Țurcanu – în adresa care v-am trimis-o v-am semnalat niște 

aspecte legate de oameni, legat de personal, de salariați. Nici nu acceptat nicio sugestie pe 
care v-am trecut-o acolo. La SPAPOC au dat trei propuneri acolo, gata, s-au materializat. V-
am cerut niște oameni de acolo, v-am cerut niște salariați pe care să îi mutăm dintr-o parte în 
alta pentru bunul mers al lucrurilor. Pur și simplu ignorați orice propunere făcută de noi. Noi 
suntem cei care am administrat acolo 14 ani direcția asta și am adus-o la punctul care este, și, 
de bine, de rău, știm nevoile și știm cum merge. Dar să nu țineți cont de absolut nimic, de 
nicio sugestie de nicăieri, nici la regulamentele alea care le-ați votat săptămâna trecută și ați 
făcut de râs național, peste tot, ați ajuns și pe Antena 3, felicitări că ați ajuns și cu chestia asta, 
și pe PrimaTv. Deci peste tot unde vă facem sugestii și vă spunem cât de prost întocmiți și cât 
de slabi sunt oamenii care le lucrează, nu țineți cont de ele deloc. Și ați detensiona o parte din 
discuțiile astea. 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – pot să vă răspund? 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – la ce să îmi răspundeți, mi-ați răspuns până 

acum.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – chiar dacă nu vreți să vă răspund, o să o fac. 

Propunerile dumneavoastră vor fi analizate, mi se pare foarte bună propunerea sau sugestia 
doamnei Roșu de a anonimiza datele, dacă este cazul, doamna Dumitrescu, să avem grijă să 
nu apară numele colegilor, să nu mai fie stresați. 

 
Doamna Daniela Roșu – am 35 de ani de muncă și peste 20 de ani de școală, și sunt 

policalificată, și vă rog să mă puneți la probe și să nu vorbiți neregulamentar, domnule 
viceprimar.  

 
Doamna Anca Dumitrescu – este vorba de o listă de posturi pentru care se poate face 

transfer, așa se numește anexa hotărârii de consiliu local, lista posturilor pentru care se poate 
face transfer, lista posturilor pentru care angajații din funcții similare pot opta pentru transfer 
la DSPSA. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – doamna Dumitrescu, nu am de spus niciun 

cuvânt vis-a-vis de plecarea acestor oameni, pe mulți eu i-am format, i-am luat de la zero, nu 
au știut mecanismele. Eu i-am învățat și acum dumneavoastră ați făcut un joc, repet încă o 
dată, pe la spatele conducerii, i-ați convins pe care să plece sau nu, le-ați obținut această 
semnătură.  

 
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – i-ați format, dar nu i-ați format să își facă 

treaba. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – să alegem noi pe cei mai buni, așa trebuia să fie.  
 
Doamna Daniela Roșu – domnule primar, dar veniți și la noi, să vorbim la fața 

locului, eu chiar vă aștept, sunteți șeful nostru, de ce nu veniți pe teren?  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – eu nu sunt șeful. 
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Doamna Daniela Roșu – ba da, dacă faceți ordine aici, cum nu sunteți?  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – nu fac ordine. 
 
Doamna Daniela Roșu – faceți organizări, mai mult decât ordine. Veniți, domnilor, 

pe teren, și poate o să ne înțelegem mai bine, și nu o să mai existe atâta ură între persoane.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – vreau să îi transmit domnului director că analizăm 

această propunere foarte bună.  
 
Domnul director Eugen Țurcanu – v-am invitat la o ședință operativă, măcar o dată 

în mandatul acesta să veniți, să vedeți cum se discută la DSPSA și cum se organizează munca. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – analizăm propunerea cu transferul angajaților 

pentru întreținerea spațiilor verzi la Cornișa, să vedem dacă putem suplimenta numărul de 
angajați pe care îi aveți acolo pentru gestionarea parcului și a utilajelor și a mașinilor. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – totuși, toate mașinile sunt într-un singur loc în 

gestiune, toate autoutilitarele, toate autoturismele, nu e normal să fie așa.  
 
Doamna Daniela Roșu – mi se pare normal să veniți măcar o dată pe săptămână. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – șoferi, v-am cerut șoferi. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – la ce oră? 
 
Doamna Daniela Roșu – la ce oră vreți.  
 
Domnul director Eugen Țurcanu – la ce oră vreți dumneavoastră.  
 
Doamna Daniela Roșu – să mă bucur și eu că mă întâlnesc cu domnul Primar.  
 
Domnul Eduard Corduneanu – pe noua structură e necesar manager transport, 

pentru că așa spune legislația. 
 
Domnul viceprimar Bogdan Buhăianu – mă scuzați, câte autoturisme sunt în parc 

astăzi?  
 
Domnul director Eugen Țurcanu – v-am dat lista acolo, sunt 18. Sunt 2 microbuze 

care necesită manager transport, transport persoane. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – și microbuzele unde sunt propuse să rămână?  
 
Domnul Eduard Corduneanu – trebuie manager transport, pentru că așa spune 

legislația. 
 
- Unul la Spații verzi. 
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Domnul Eduard Corduneanu – nu e vorba doar de microbuze, chiar și camionul 
mare, manager transport marfă, adică sunt niște chestii pe care le-ați omis, nu știu de ce. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – conform regulamentelor votate de 

dumneavoastră săptămâna trecută, mai trebuie cumpărate niște camioane la spații verzi. 
 
Domnul Eduard Corduneanu – este discordanță între regulamentul pe care l-ați votat 

acum nu știu cât timp și noua structură, acolo mi-ați spus că trebuie șef de serviciu pentru 
semnalizare rutieră, șef serviciu pentru curățat, nu mai înțeleg logica. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – arhitect peisagist.  
 
Domnul Eduard Corduneanu – mă depășește. Ați scris acolo, ăla de la semnalizare 

rutieră este șef de serviciu, citiți proiectul, că nu l-am făcut eu. Noi l-am citit, și v-am trimis 
observații, dar nu le-ați luat în calcul. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – deci apare un șef serviciu la semnalizare rutieră, 

în regulamentele votate săptămâna trecută, angajarea unui arhitect, a unui peisagist, deci e cu 
un scop, echipă non-stop de intervenții la spații verzi, așa ați cerut în regulamentele alea.  

 
Domnul primar Cosmin Andrei – puteți să vorbiți pe rând și cu mai puțină patimă să 

înțelegem și noi ce vreți să spuneți? 
 
Domnul Eduard Corduneanu – acolo sunt normator, normatorul este o persoană 

autorizată să facă normarea și care să facă numai acest lucru sau, eventual, și alte sarcini, așa 
ați cerut acolo. 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – la direcția de astăzi aveți normator? 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – nu există, pentru că nu aplicăm caietele alea de 

sarcini.  
 
Domnul Dănuț Mocanu – nu trebuie normare de genul acesta la spații verzi.  
 
Doamna Monica Chihulcă – spre exemplu, am un copac într-o zonă, pe care îl dau cu 

nacela jos, să zicem, în 5 ore, pentru că am diferite obstacole și alt copac îl pot da jos într-o 
oră, e foarte greu de normat. Sau s-a cerut peisagist, noi nu avem peisagist și arhitect. 

 
Domnul Eduard Corduneanu – nu vreau să fiu răutăcios, dacă greșesc, eu îmi cer 

scuze, dar trebuie foarte mulți oameni. Fără să ne întrebe nimeni, hai să gândim, hai să 
vorbim. Asta este realitatea, nu vă supărați. 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – dumneavoastră dați foc la șandrama, la tot, și noi 

să păstrăm un limbaj foarte elevat și să fim foarte soft și să stăm cum vreți dumneavoastră. 
Suntem foarte civilizați, doar vă semnalăm că regulamentele pe care vreți să funcționați sunt 
foarte prost făcute și apar posturi suplimentare care nu sunt luate în calcul. 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – ne-ați scris acest lucru? 
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Domnul Eduard Corduneanu – da, bineînțeles. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – vi le-am scris săptămâna trecută, tot vă scriem, 

dar nu le citește nimeni, aveți tot timpul impresia că sunt greșit lucrurile spuse de noi.  
 
Domnul Eduard Corduneanu – și nu a fost cu răutate nimic din observațiile alea, pur 

și simplu erau pe text observațiile. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – propunerile dumneavoastră, dacă sunt oportune 

sau nu, le veți regăsi în proiect. Am înțeles că mi-ați spus de normator, peisagist. 
 
Domnul Eduard Corduneanu – sunt trecuți în hârtia pe care v-am dat-o. 
 
Doamna Monica Chihulcă – este un cod care e trecut cu arhitect constructor, nu îi 

văd rostul la noi, am căutat după codul CAEN la spații verzi. 
 
Domnul Daniel Ciobanu – nu era vorba de normator, era vorba de a se norma munca, 

pentru că trebuie făcute niște tarife pentru terți, și dacă nu o normezi, nu poți.  
 
Domnul director Eugen Țurcanu – și cine face normarea, un normator, nu? 
 
Domnul Daniel Ciobanu – normarea se face printr-o comisie sau, dacă ne-ați fi sunat, 

v-aș fi răspuns. Deci trebuie să vă normați munca, munca fizică este normată. Dacă tu lași un 
muncitor pentru o oră, ce face acel muncitor într-o oră? Stă degeaba. Dar dacă îl pui, și îi dai 
și o normă, s-ar putea să facă ceva. 

 
Domnul Bogdan Bețenchi – acele regulamente și caiete de sarcini sunt făcute pentru 

operatori. S-ar putea ca, la un moment dat, primăria să decidă externalizarea. 
 
Domnul Eduard Corduneanu – am înțeles, până la urmă, răspunsul, deci veți 

externaliza și ne veți da afară.  
 
Domnul director Eugen Țurcanu – operatorii vin cu alea direct, sunt servicii 

publice, deci îi dați afară pe ăia de acolo, nu?  
 
Domnul Bogdan Bețenchi – ne legăm aici, de exemplu, de activitatea de ecarisaj, cu 

toate că a fost externalizată. A fost externalizată activitatea asta? A fost externalizată. 
Semafoarele sunt externalizate. 

Aceste caiete de sarcini sunt făcute în eventualitatea externalizării unor porțiuni din 
serviciile dumneavoastră, acele externalizări pe care le vom face vor trebuie să îndeplinească 
exact ce am scris acolo. Cel care va câștiga semafoarele, prinderea câinilor și ceea ce vreți 
dumneavoastră, să respecte acele regulamente. Până acum nu au existat regulamente pe spații 
verzi, pe SIE, nu au existat aceste regulamente.  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – semafoarele nu le-ați prins în studiul ăla deloc, 

absolut deloc, nimic.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – a fost o hotărâre anterioară cu semafoarele. 
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Domnul director Eugen Țurcanu – nu are legătură una cu alta. 
 
Domnul secretar general Ioan Apostu – știți de unde vin observațiile și 

neînțelegerile dumneavoastră? Regulamentul serviciilor și caietul de sarcini nu trebuie 
personalizat, nu fac un regulament și un caiet de sarcini pentru DSPSA, pentru DSP, pentru 
SPAPOC, îl fac pe serviciu, pe activitate, nu pe instituție.  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – știu, dar când îmi cere arhitect, însemnă 

cheltuieli suplimentare, îmi cere ISO, se băga ISO în 2001 pe la 3 luni. Știți ce înseamnă ISO; 
și în SPAPOC să băgați ISO, știți ce înseamnă? Doamne ferește să bagi ISO în DSPSA sau în 
SPAPOC! 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – ISO e un standard de calitate care presupune 

foarte multe costuri, ați scris lucrul ăsta pentru discuții viitoare? 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – da. ISO lipsea, și în rest aveam de toate.  

 
 Domnul Daniel Ciobanu – nu aveți pesisagist, dar se numește amenajare. În cei 14 
ani de când spuneți că sunteți, câte spații verzi ați amenajat? Trebuie să faceți acea amenajare 
și vă trebuie peisagist.  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – dar dumneavoastră pentru ce sunteți angajat aici? 

După ce dați caietele astea de sarcini, ce mai faceți dumneavoastră? Verificați. 
 
Domnul Bogdan Bețenchi – din acest moment începem să verificăm. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – legat de aceste standarde, dacă scoatem la licitație 

amenajarea unor spații, le cerem aceste standarde, să le aibă? 
 
Domnul Daniel Ciobanu – obligatoriu trebuie să le aibă.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – dar direcția nu poate să aibă standarde de calitate. 
 
Domnul Daniel Ciobanu – dacă nu au personal și nu vor să își angajeze, 

externalizează serviciile. 
 
Domnul Bogdan Bețenchi – la asta ne refeream, că externalizează nu toată lucrarea, 

ci peisagist, ci arhitect, ci proiectant, și așa mai departe. Exact pe aceeași structură, doamna 
Monica știe acest lucru, l-am întâlnit anul trecut la cei de la Iași, care au venit și au luat o 
palmă urâtă de tot, colegii de la Iași, dar au în structura lor, sau acolo unde nu au, apelează la 
proiectant, peisagist, normator, nu neapărat trebuie să aibă în structura lor normator, peisagist, 
și așa mai departe, ci poate externaliza acest serviciu.  

De asta s-a ajuns să aibă la Iași toate spațiile verzi făcute de acea direcție a lor, nu 
apelează la altcineva.  

 
Domnul director Eugen Țurcanu – dumneavoastră vorbiți frumos, dar aici sunt saci 

de bani, dumneavoastră vorbiți de niște sume, toate lucrurile acestea necesită foarte mulți bani 
și utilaje. Până acum tot ne-ați spus să strângem șurubul și să lucrăm la sărăcie că tot nu sunt 
bani, nu sunt bugete.  
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Acum astăzi observ că s-au deschis barele pungii și curg banii peste municipiul 
Botoșani, la total bani pe externalizate, prestări servicii, pe tot felul de chichițe, pe orice văd 
că se poate acum, că sunt bani. Eu nu știam că sunt așa de mulți bani de să facem orice, orice. 
M-ați învățat, în toți anii aceștia, să tot fiu econom, să țin lucrurile sub control. 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – cred că ar trebui să analizați activitatea direcției 

care va întreține Cornișa, ați uitat ce propunem să facem: Cornișa, stadioane, Sala Polivalentă. 
Vi se pare atât de complicat, vedeți temeri atât de mari legate de bugete și de personal. Faceți 
considerații și asupra reorganizării și viitoarei direcții care se va ocupa de spațiile verzi din 
oraș sau asupra direcției care se va ocupa ... 

 
Domnul director Eugen Țurcanu – dar de ce să nu fac considerații dacă mai bine de 

jumătate din oamenii pe care îi am mi-i luați de acolo?  Oameni pe care eu i-am angajat și i-
am format, și eu i-am ridicat din punct de vedere profesional, cum să nu fac considerații?  

 
Domnul primar Cosmin Andrei – dacă mai sunt alte sugestii, propuneri. 
 
Domnul director Eugen Țurcanu – păi mă transferați acum în altă parte? 
 
Doamna Daniela Roșu – am o sugestie, în urma ascultării domnului Bețenchi, 

povestind de un caz la Iași care ar trebui transferat și la noi ca model, vorbim de o nouă 
direcție, mi-a venit ideea că noi direcție avem, avem nevoie de îmbunătățiri la această direcție, 
nu alte structuri cu alte cheltuieli. Sunteți liberi să amenajați prin structurile pe care le aveți. 
De ce să bulversăm lumea și să rămână o amintire că domnul primar mandatul ăsta a făcut și 
bine și rău? Faceți numai bine. Lăsați-ne așa cum suntem și ajutați-ne și veniți în vizită măcar 
o dată pe săptămână. 

 
Domnul primar Cosmin Andrei – înțeleg că nu sunteți de acord cu proiectul nostru, 

eu asta înțeleg.  
 
Doamna Daniela Roșu – eu nu pot fi de acord atât timp cât ați avut un titlu și azi l-ați 

schimbat, dumneavoastră nu ați fost de acord până azi. 
 
Domnul primar Cosmin Andrei – votați împotrivă. 
 
Doamna Daniela Roșu – chiar mă bucur că ați înregistrat, îmi pare rău că am avut 

emoții, pe care mi le crează persoanele negative.  
 
Domnul primar Cosmin Andrei – mai sunt alte sugestii vis-a-vis de proiect? Nu? Vă 

mulțumesc.  
 

Nemaiexistând alte solicitări și epuizându-se materialele şi timpul alocat şedinţei, 
domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei declară lucrările şedinţei închise. 

 
 

  Redactat și dactilografiat, 
           Alina Ecaterina Manolache 
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