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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 12 iulie 2012 

 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 990/05.07.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 12 iulie 2012, orele 1100, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. nr. 990/05.07.2012 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţul publicitar 
din „Monitorul de Botoşani" (adresă transmisă prin fax), precum si prin afişare la 
afişierul Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 21 iunie 2012; 
 2. Depunerea Jurământului de către domnul consilier local Apostoliu Eugen 
Sorin; 
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.150 din 
21 iunie 2012 privind declararea Consiliului local al Municipiului Botoşani ca fiind legal 
constituit  în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012;  
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.153 din 21 iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate în 
principalele domenii de activitate; 
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012 privind aprobarea asocierii, a actului 
constitutiv, precum şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Botoşani”;  

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
municipiului Botoşani în adunările generale ale acţionarilor, societăţilor comerciale la 
care este acţionar unic;   
 7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică a 
municipiului Botoşani;  
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 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local în 
Comisia socială de analiză a solicitărilor şi de prezentare a propunerilor de stabilire a 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor privind repartizarea de locuinţe realizate prin 
A.N.L.; 
 9. Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor şi 
întocmire a listei de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarea 
locuinţelor, altele decât cele realizate prin A.N.L., din patrimoniul municipiului Botoşani; 
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia cabinete medicale; 
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, în condiţiile Legii 
nr. 550/2002; 
 12. Proiect de hotărâre pentru desemnarea domnului viceprimar Cosmin Ionuţ 
Andrei în funcţia de membru al Comisiei municipale Botoşani pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor; 
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea alin.(6) al art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.114/2010 privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate privată 
a municipiului Botoşani care pot fi vândute în baza art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 
215/2001 şi aprobarea procedurilor de soluţionare a cererilor de cumpărare; 
 14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de restituire efectivă a 
imobilelor care fac obiectul contractului de concesiune încheiat cu S.C. „Locativa” S.A. 
şi care sunt redobândite de foştii proprietari pe cale judecătorească sau în urma aplicării 
legislaţiei reparatorii în domeniul proprietăţii; 
 15. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru 
concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Botoşani şi renegocierea 
termenelor contractuale; 
 16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor comisii; 
 17. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari – constituirea 
comisiei de atestare a administratorilor; 
 18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  comisiei de selecţie a firmelor ce 
vor fi admise  în  Incubatorul de Afaceri în municipiul Botoşani; 
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
comisia de licitaţie pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.; 
 20. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentanţilor administraţiei 
publice locale în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat  din municipiul Botoşani; 
 21. Proiect de hotărâre privind numirea în Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a reprezentanţilor 
administraţiei publice locale; 
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea  posturilor  prevăzute  în structura 
compartimentului Cabinet primar,  la  poziţiile  nr.199 - 202,  din anexa nr. 2 la HCL nr. 
359/2011 privind  statul de funcţii  al  aparatului  de specialitate al Primarului 
Municipiului Botoşani,  pe anul 2012; 
 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 
Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco 
Proces” Botoşani; 
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 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 
Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I  ”Aqua Botoşani; 
 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. 
”Aqua Botoşani” pentru a vota aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul 
Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Asociaţia „Renaşterea Botoşăneană”, cu 
sediul în mun. Botoşani, str. Victoriei nr.7, sc. B, ap.3, în vederea susţinerii proiectului: 
„Aer mai curat şi biciclete la Botoşani”, în contextul Programului de Cooperare Elveţiano 
- Român - Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile - Schema de Grant 
pentru ONG –uri - Componenta Mediu; 
 27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei  bugetului local al 
municipiului  Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data de 30.06.2012; 
 28. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local al municipiului pe anul 
2012; 

29. Diverse. 
 

 Nota anexă cuprinde urmatoarele puncte: 
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” pentru a vota delegarea gestiunii serviciilor 
de colectare a deşeurilor la nivelul judeţului Botoşani;  
 2. Proiect de hotărâre privind avizarea schimbării denumirii Centrului Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă Botoşani în Liceul tehnologic special „Sfântul Stelian” 
Botoşani; 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 7 din 
10.12.1998; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului cu Asociaţia PARTENER 
– Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi – în vederea promovării proiectului 
„Întreprinderea socială - abordare inovativă pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile”; 
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al municipiului Botoşani pentru luna august 2012.  
 
 La lucrarile şedintei participă un număr de 22 consilieri lipsind d-nul consilier 
Malancea Radu, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.  
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
  

D-nul consilier Tincu – preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi din proiect şi 
nota anexă, o supune la vot fiind aprobată cu unanimitate de voturi (21). 
 

La dispoziţia domnilor consilieri s-a pus procesul – verbal al şedinţei Consiliului 
Local din 21 iunie 2012, fiind rugaţi domnii consilieri, să prezinte în scris eventualele 
obiecţii  la consemnările din procesul – verbal susmenţionate, motivat de faptul că 
acesta este deosebit de lung şi necesită timp important pentru prezentare.  
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 Fiind şedinţă ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de 
interpelări. 
 
 D-nul consilier Furtună – propune lărgirea Parcului Mihai Eminescu în zona 
fostului ştrand/fostelor sere, sens în care ar fi recomandat a se iniţia un proiect de 
hotărâre.   
 

D-nul primar Portariuc – există un proiect pentru un bazin de înot didactic, este 
blocat la Compania Naţională de Investiţii din anul 2010. Situaţia este incertă şi 
deocamdată nu putem lua o decizie în acest sens. Mai întâi, este necesar a clarifica 
situaţia terenului şi apoi a investiţiei. Am decis să ne lămurim mai întâi asupra 
proiectului Cornişa. Dacă s-ar fi renunţat la proiectul Cornişa am fi continuat acest 
proiect. În condiţiile în care se realizează proiectul Cornişa şi vor exista bazine şi 
piscine vom continua extinderea Parcului Mihai Eminescu în zona amintită şi nu vom 
mai continua proiectul privind bazinul de înot didactic.  
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – solicită răspuns în scris la următoarele interpelări: 
 De ce a fost amânată licitaţia pentru Parcul Cornişa de la data de 9 iulie 2012 
până la data de 9 august 2012 ? Aminteşte d-lui primar că a declarat public susţinerea 
proiectului şi continuarea lucrărilor. Prin amânarea termenului de licitaţie se pierde o 
lună de zile, timp în care s-ar fi putut efectua lucrări. În plus, este vehiculată ideea că 
este aşteptată o anumită societate sau o asociere de societăţi pentru a participa la 
această licitaţie. 
 În cadrul Primăriei se desfăşoară un audit. Cine face parte din echipa de audit ? 
Sunt membri ai Guvernului sau ai unei firme de audit ? Mai doreşte că cunoască modul 
de contractare a acestui audit şi banii din care va fi plătit acest audit. 
 Ridică problema gropii de gunoi a municipiului Botoşani, modului de rezolvare, 
modul de gestionare, inclusiv transportul gunoiului de la Suceava sau din alte localităţi 
ale judeţului Botoşani la groapa de gunoi a municipiului Botoşani. 
 Referitor la contractul de reparaţii străzi, de mai bine de o lună de zile trebuia 
semnat, este perioadă de vară, au mai rămas două luni în care se poate lucra, bani 
există în buget, ar trebui urgentate lucrările.  
 Stadiul intervenţiilor domnului Primar la A.N.L. pentru realizarea celor 73 de 
locuinţe din cartier Cişmea. Se declară interesat şi de terenul care poate fi pus la 
dispoziţie pentru realizarea acestor locuinţe. Doreşte să cunoască şi stadiul 
demersurilor la M.Ap.N. pentru preluarea terenului în vederea construirii de locuinţe 
ieftine pentru tineri. 
 Doreşte să ştie ce intenţionează să facă actualul executiv în privinţa câinilor fără 
stăpân. Este perioadă de vară, câinii sunt agresivi iar problema este urgentă. 
 În privinţa deplasărilor domnului Primar la Bucureşti şi Constanţa, doreşte să 
cunoască la ce ministere a fost invitat, cine plăteşte deplasarea, cu ce maşină a fost 
făcută această deplasare, cine a suportat contravaloarea combustibilului şi dacă a avut 
zile de concediu de odihnă în această perioadă. 
 
 D-nul primar Portariuc – Parcul Cornişa este un proiect de mare importanţă 
pentru municipiul Botoşani şi a trebuit analizat atent. Aşa zisa întârziere conduce la 
scăderea preţurilor de achiziţie cu 20 % sau chiar 25 % iar municipiul Botoşani va avea 
numai de câştigat. 
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 Auditul care se desfăşoară la ora actuală în Primărie este organizat de Camera 
de Conturi Botoşani. Acest audit cuprinde doar o parte din activităţi (faţă de care nu se 
declară mulţumit), drept pentru care va solicita un control amplu din partea Curtii de 
Conturi Bucureşti, considerând că este nevoie de un supracontrol.  
 Referitor la groapa de gunoi, soluţia pe care se va merge este închiderea 
acesteia întrucât nu s-a primit avizul pentru continuarea preluării gunoiului.  

A fost semnat contractul de reparaţii străzi în urmă cu 10 – 12 zile, la negocieri a 
fost mărită garanţia de la 6 luni la 18 luni pentru reparaţii şi de la 6 luni la 12 luni pentru 
marcaje rutiere. Acum contractul este în derulare.  

În privinţa locuinţelor A.N.L. în anul 2012 nu avem finanţare. Anul acesta 
încercăm să cuprindem o pozitie în buget pentru a putea obţine finanţare în anul 2013. 

Referitor la stadiul negocierilor cu M.Ap.N. s-a purtat corespondenţă în privinţa 
terenului. Căutăm soluţii pentru găsirea unei variante de a oferi o parte din locuinţe 
angajaţilor acestui minister. Deocamdată suntem în faza negocierilor. 

Privind câinii fără stăpân a purtat discuţii cu A.D.O.R. şi alte asociaţii, cu medici 
veterinari iar de săptămâna viitoare vom demara procedurile de începere a sterilizării, 
vom căuta şi alte variante pentru rezolvarea problemei. 

S-a deplasat atât la Bucureşti cât şi la Constanţa cu maşina personală, doar 
combustibilul până la Constanţa a fost decontat de către Primărie, în rest toate 
cheltuielile (vizite la ministere, cazare în Bucureşti) au fost suportate de dumnealui. 
  
 D-nul consilier Cristescu – recomandă găsirea unei modalităţi de reducere a 
numărului proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care este implicată 
Primăria. A înţeles că sunt peste 800 de procese pe rol din care peste 300 pe fond de 
proprietate. La multe din ele se poate proceda la conciliere, eventual înţelegerea părţilor 
în faţa instanţei. Există procese aflate pe rol de 8 ani de zile.   
 

D-nul primar Portariuc – în momentul transferului a primit de la fostul primar 
Flutur dosarele în care este implicată Primăria precum şi organigrama instituţiei. 
Volumul de lucru este mare la Oficiul Juridic cu atât de multe procese pe rol. Vom 
încerca să găsim soluţii de reducere a numărului de procese. 

 
 

 Se trece la analiza punctului nr. 1 din proiectul ordinii de zi: 
 Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 21 iunie 2012. 
 
  Procesul - verbal se află în sală, fiecare consilier urmează a-l studia până la 
sfârşitul şedinţei, eventualele obiecţiuni vor fi prezentate în scris, întrucât acesta este 
deosebit de lung şi necesită timp important pentru studiu. 
 
 
 Punctul nr. 2: 
 Depunerea Jurământului de către domnul consilier local Apostoliu Eugen 
Sorin. 
 
 Domnul consilier Apostoliu depune jurământul. 
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 Punctul nr. 3: 
 Proiect de hotărâre pentru completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.150 
din 21 iunie 2012 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Botoşani ca 
fiind legal constituit  în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012. 
 
  Se dă cuvântul comisiei de validare pentru prezentarea raportului. 
 
 Comisia validează mandatul de consilier local al domnului Apostoliu Eugen 
Sorin.   
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot pe fiecare articol în parte. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
  
 Punctul nr. 4: 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 153 din 21 iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate în 
principalele domenii de activitate.  
 
 Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare 
asupra proiectului de hotărâre supus spre aprobare. 
 
 Comisia de specialitate nr. 5 acordă aviz favorabil asupra acestui proiect de 
hotărâre.   
  
 Se acordă o scurtă pauză, timp în care d-nul Primar, d-nii viceprimari, liderii de 
grupuri din cadrul Consiliului Local se retrag pentru consultări şi stabilire a membrilor  
comisiilor de specialitate. 
 
 Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 D-nul consilier Tincu – prezintă noua componenţă a comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local: 
 

1) Comisia pentru studii, prognoză economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Botoşani va avea următoarea 
componenţă: 

- D-nul Tincu Mihai 
- D-nul Bosovici Călin George 
- D-nul Lebădă Radu 
- D-na Zarug Manuela Ana 
- D-nul Ţurcanu Eugen Cristian. 
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2) Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, procecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhicetură, va avea în componenţă următorii consilieri locali: 

- D-nul Petruşcă Ady 
- D-nul Tincu Mihai 
- D-nul Onişa Paul 
- D-nul Alexa Cătălin Virgil 
- D-nul Ghiorghiţă Florin Ioan. 
 
3) Comisia pentru servicii publice, comerţ şi turism va avea următorii membri: 
- D-nul Apostoliu Eugen 
- D-na Nica Tereza 
- D-nul Ursuleanu Gheorghe Florentin 
- D-nul Iavorenciuc Gheorge 
- D-nul Ghiorghiţă Florin Ioan. 
 
4) Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement va avea în componenţă următorii consilieri 
locali: 

- D-na Huncă Mihaela 
- D-na Simion Aura 
- D-nul Pleşca Stelian 
- D-nul Cosmin Andrei Ionuţ 
- D-nul Malancea Radu. 
 
5) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor va avea următoarea 
componenţă: 

- D-na Lupaşcu Cătălina Camelia 
- D-nul Cristescu Marius 
- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-nul Buliga Marius 
- D-nul Furtună Corneliu Daniel. 

 
 In continuare, d-nul consilier Tincu – roagă ca la nivelul fiecărei comisii de 
specialitate să fie ales preşedintele şi secretarul precum şi stabilirea membrilor, întocmit 
proces – verbal şi înmânat Aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru 
evidenţă, depunere la dosar şi luare la cunoştinţă. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 
 Art.1. – se supune la vot şi se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 
 Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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 Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
 Punctul nr. 5: 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012 privind aprobarea asocierii, a 
actului constitutiv, precum şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”.  
 
 Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru a prezenta raportul de avizare 
asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra 
acestui proiect de hotărâre.  
 
 D-nul consilier Tincu – trebuie nominalizaţi un număr de 20 consilieri în 
Consiliului de administraţie al asociaţiei. 
 
 Este consultat Consiliul Local dacă există consilieri care nu doresc să facă parte 
din Consiliul de administraţie al acestei asociaţii. 
 
 Domnii consilieri: Malancea Radu, Nica Tereza şi Onişa Paul renunţă. 
 
 Astfel, Consiliul de administraţie va avea în componenţă pe următorii consilieri 
locali: 

- D-nul Alexa Cătălin Virgil 
- D-nul Andrei Cosmin Ionuţ 
- D-nul Apostoliu Eugen Sorin 
- D-nul Bosovici Călin George 
- D-nul Buliga Marius 
- D-nul Cristescu Marius 
- D-nul Furtună Corneliu Daniel 
- D-nul Ghiorghiţă Florin Ioan 
- D-na Huncă Mihaela 
- D-nul Iavorenciuc Gheorghe 
- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-nul Lebădă Radu 
- D-na Lupaşcu Cătălina Camelia 
- D-nul Petruşcă Ady 
- D-nul Pleşca Stelian 
- D-na Simion Aura 
- D-nul Tincu Mihai 
- D-nul Turcanu Eugen Cristian 
- D-nul Ursuleanu Gheorghe Florentin 
- D-na Zarug Manuela Ana. 
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 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.6. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

 Se pune în discuţie, punctul nr. 6: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al municipiului Botoşani în adunările generale ale acţionarilor, societăţilor 
comerciale la care este acţionar unic. 
 
 Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Comisia de specialitate nr.  5 a Consiliului Local acordă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre. 
 
 Se acordă o scurtă pauză timp în care d-nul primar, domnii viceprimari şi liderii 
grupurilor partidelor politice se retrag pentru consultări şi propuneri, în vederea 
desemnării membrilor Consiliului Local în adunările generale ale acţionarilor la 
societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local. 
 
 Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 D-nul consilier Tincu – prezintă pentru fiecare societate comercială în parte 
membrii Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor: 
 
 La S.C. „Modern Calor” S.A. Botoşani: 
 

- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-nul Apostoliu Eugen Sorin 
- D-nul Bosovici Călin George 
- D-na Huncă Mihaela 
- D-nul Tincu Mihai 
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- D-nul Cristescu Marius 
- D-nul Iavorenciuc Gheorghe 
- D-na Zarug Manuela Ana 
- D-nul Furtună Corneliu Daniel. 

  
 La S.C. „Locativa” S.A. Botoşani: 
 

- D-nul Pleşca Stelian 
- D-nul Ghiorghiţă Florin Ioan 
- D-nul Ţurcanu Eugen Cristian 
- D-na Nica Tereza 
- D-nul Tincu Mihai. 
 
La S.C. „Urban Serv” S.A. Botoşani: 
 
- D-nul Oniţa Paul 
- D-na Lupaşcu Cătălina Camelia 
- D-nul Andrei Cosmin Ionuţ 
- D-nul Bosovici Călin George 
- D-nul Ursuleanu George Florentin 
- D-nul Ţurcanu Eugen Cristian 
- D-nul Buliga Marius. 
 
La S.C. Eltrans” S.A. Botoşani: 
- D-nul Lebădă Radu 
- D-nul Petruşcă Ady 
- D-nul Andrei Cosmin Ionuţ 
- D-nul Alexa Cătălin Virgil 
- D-nul Ghiorghiţă Florin Ioan. 

  
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 
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Punctul nr. 7: 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică 

a municipiului Botoşani. 
 

 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra 
acestui proiect de hotărâre. 
 
 Se acordă o pauză de 15 minute pentru consultări în vederea stabilirii membrilor 
Consiliului Local în comisiile cuprinse la punctele din ordinea de zi a şedinţei de astăzi, 
timp în care d-nul primar, domnii viceprimari şi liderii grupurilor partidelor politice se 
retrag pentru formularea propunerilor. 
 
 Este reluată şedinţa iar d-nul consilier Tincu arată că din partea Consiliului Local 
sunt propuşi următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia  de ordine publică 
a municipiului Botoşani: 

- D-nul Tincu Mihai 
- D-nul Apostoliu Eugen Sorin 
- D-nul Furtună Corneliu Daniel.  

 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (21). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut aprobată cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
(Lipseşte din sală d-nul Andrei Cosmin Ionuţ). 
 

 
Se pune în discuţie punctul nr. 8: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local în 

Comisia socială de analiză a solicitărilor şi de prezentare a propunerilor de 
stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor privind repartizarea de 
locuinţe realizate prin A.N.L. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
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 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 a Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Tincu – prezintă propunerile formulate în vederea desemnării 
reprezentanţilor Consiliului Local în comisie: 
 Presedinte  – Primar Portariuc Ovidiu Iulian  
 Membri - Viceprimar Iliuţă Viorel 

         - Viceprimar Andrei Cosmin Ionuţ 
  - Consilier local Simion Aura 
  - Consilier local Zarug Manuela Ana 
  - Consilier local Lupaşcu Cătălina Camelia 
  - Consilier local Iavorenciuc Gheorghe 

 Secretar - Ciubotaru Iulian. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ţurcanu). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ţurcanu). 
 
Art.3. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ţurcanu). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ţurcanu). 
 

 
 Punctul nr. 9: 
 Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor şi 
întocmire a listei de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarea 
locuinţelor, altele decât cele realizate prin A.N.L., din patrimoniul municipiului 
Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu amendamentul depus la mapele consilierilor. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 10: 

 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia cabinete medicale. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  

 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Tincu - sunt formulate următoarele propuneri: 
 D-na consilier local Nica Tereza 
 D-nul consilier local Onişa Paul. 
  

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu propunerile formulate în timpul discuţiilor. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22).  
 

 
Punctul nr. 11: 

 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
în comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, în 
condiţiile Legii nr. 550/2002. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Tincu – prezintă propunerile în vederea constituirii comisiei: 
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 D-nul consilier local Tincu Mihai 
 D-na consilier local Lupascu Catalina Camelia 
 D-nul consilier local iavorenciuc Gheorghe. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 12: 

 Proiect de hotărâre pentru desemnarea domnului viceprimar Cosmin Ionuţ 
Andrei în funcţia de membru al Comisiei municipale Botoşani pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Tincu – este desemnat d-nul viceprimar Cosmin Andrei Ionuţ în 
calitate de membru a comisiei. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind aprobat cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 13: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea alin.(6) al art.2 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 114/2010 privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate 
privată a municipiului Botoşani care pot fi vândute în baza art. 123 alin. (3) şi (4) 
din Legea nr. 215/2001 şi aprobarea procedurilor de soluţionare a cererilor de 
cumpărare. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Tincu – sunt propuşi următorii consilieri locali: 

- D-na Simion Aura 
- D-nul Alexa Cătălin Virgil 



 15 

- D-nul Lebădă Radu. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi se aprobă cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 14: 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de restituire efectivă a 

imobilelor care fac obiectul contractului de concesiune încheiat cu S.C. 
„Locativa” S.A. şi care sunt redobândite de foştii proprietari pe cale 
judecătorească sau în urma aplicării legislaţiei reparatorii în domeniul proprietăţii. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
 D-nul consilier Tincu – din comisie urmează a face parte următorii membri ai 
Consiliului Local: 

- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-nul Apostoliu Eugen Sorin 
- D-na Simion Aura. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 15: 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru 

concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Botoşani şi 
renegocierea termenelor contractuale. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
  
 D-nul consilier Tincu – din rândul Consiliului Local sunt propuşi următorii: 

- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-nul Bosovici Călin George 
- D-nul Petruşcă Adz 
- D-nul Onişa Paul 
- D-nul Ursuleanu Gheorghe Florentin 
- D-nul Alexa Cătălin Virgil 
- D-nul Buliga Marius. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc). 
 

 
Punctul nr. 16: 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor comisii. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
D-nul consilier Tincu – din rândul Consiliului Local în comisia de licitaţie pentru 

închirierea spaţiilor din incinta pieţelor, minibazarului şi oborului sunt propuşi: 
- D-nul Andrei Cosmin Ionuţ 
- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-nul Tincu Mihai 
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- D-nul Pleşca Stelian 
- D-nul Ghiorghiţă Florin Ioan 
- D-nul Ţurcanu Eugen Cristian. 

 
Din comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la licitaţiile pentru închirierea 

spaţiilor din incinta pieţelor, minibazarului şi oborului sunt propuşi a face parte din 
rândul Consiliului Local: 

- D-na Simion Aura 
- D-nul Furtună Corneliu Daniel 
- D-nul Onişa Paul. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 17: 
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari – 
constituirea comisiei de atestare a administratorilor. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
 D-nul consilier Tincu – din rândul Consiliului Local sunt propuşi: 

- D-nul Iliuţă Viorel 
- D-na Huncă Mihaela 
- D-nul Bosovici Călin George 
- D-na Lupaşcu Cătălina Camelia 
- D-nul Cristescu Marius 
- D-nul Buliga Marius 
- D-na Zarug Manuela Ana. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
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Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 18: 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea  comisiei de selecţie a firmelor ce 

vor fi admise  în  Incubatorul de Afaceri în municipiul Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
 D-nul consilier Tincu – sunt propuşi din rândul Consiliului Local următorii membri: 

- D-nul Apostoliu Eugen Sorin 
- D-nul Iavorenciuc Gheorghe 
- D-na Simion Aura 
- D-na Nica Tereza. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
  
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 19: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

în comisia de licitaţie pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă, proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
 D-nul consilier Tincu – sunt propuşi din rândul Consiliului Local: 

- D-nul Ţurcanu Eugen Cristian 
- D-nul Pleşca Stelian 
- D-nul Tincu Mihai. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 20: 
Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentanţilor administraţiei 

publice locale în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  din municipiul Botoşani.  

 
D-nul consilier Tincu – propune amânarea acestui proiect de hotărâre până la 

următoarea şedinţă a Consiliului Local, timp în care liderii grupurilor partidelor politice 
să stabilească întâlnirea cu consilierii locali, în vederea stabilirii membrilor în consiliile 
de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Botoşani.  

 
Este supusă la vot propunerea formulată obţinându-se următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Pleşca). 

 
 
Punctul nr. 21: 
Proiect de hotărâre privind numirea în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a 
reprezentanţilor administraţiei publice locale. 

 
D-nul consilier Tincu – propune amânarea acestui proiect de hotărâre până la 

următoarea şedinţă a Consiliului Local, timp în care liderii grupurilor partidelor politice 
să stabilească întâlnirea cu consilierii locali, în vederea stabilirii membrilor în comisiile 



 20 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a 
reprezentanţilor administraţiei publice locale.  

 
Este supusă la vot propunerea formulată obţinându-se următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Pleşca). 
 
 
Punctul nr. 22: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea  posturilor  prevăzute  în structura 

compartimentului Cabinet primar,  la  poziţiile  nr. 199 - 202,  din anexa nr. 2 la 
H.C.L. nr. 359/2011 privind  statul de funcţii  al  aparatului  de specialitate al 
Primarului Municipiului Botoşani,  pe anul 2012. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
D-na consilier Zarug – atunci când vor mai exista modificări în organigramă să fie 

prezentată şi organigrama veche. În cazul în care există implicaţii în bugetul de venituri 
şi cheltuieli să fie indicate şi poziţiile afectate.  

 
D-nul primar Portariuc – nu există modificare de organigramă şi nici de venit, ci 

doar o modificare de statut. Prin organigrama veche, la cabinetul primarului erau 
cuprinşi 3 salariaţi cu studii superioare şi 1 salariat cu studii medii. Prin noua 
organigramă se propune ca toţi cei 4 salariaţi să aibă studii superioare.  

 
D-na consilier Zarug – obişnuieşte să studieze toate materialele depuse la mapă, 

cunoaşte conţinutul proiectului de hotărâre, se specifică transformarea postului cu studii 
medii în studii superioare şi faptul că nu sunt implicate costuri suplimentare. Este bine 
ca atunci când există modificări să existe şi un reper.  

 
D-nul primar Portariuc – organigrama este publicată pe site-ul Primăriei, ea poate 

fi pusă oricând la dispoziţia domnilor consilieri. 
 
D-na consilier Zarug – dacă ar fi fost convocată în şedinţă de comisie, nu ar fi 

fost necesar să solicite acest lucru în plenul şedinţei de astăzi.  
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 abţineri (Zarug, Ţurcanu, Ghiorghiţă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
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-   3 abţineri (Zarug, Ţurcanu, Ghiorghiţă). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 abţineri (Zarug, Ţurcanu, Ghiorghiţă). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 abţineri (Zarug, Ţurcanu, Ghiorghiţă). 
 
 
Punctul nr. 23: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO 
PROCES” Botoşani. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
 D-nul primar Portariuc – propune ca în cazul în care este în imposibilitatea 
exercitării mandatului încredinţat, interesele Consiliului Local să fie reprezentate de 
către domnii viceprimari. 
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – solicită a fi specificat clar ordinea de reprezentare a 
viceprimarilor. 
 
 D-nul primar Portariuc – propune ca la pct. 1 să fie nominalizat d-nul viceprimar 
Andrei Cosmin Ionuţ şi la pct. 2 să fie nominalizat d-nul viceprimar Iliuţă Viorel. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Furtună) 
-   1 abţinere (Lebădă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Furtună) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Furtună) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
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Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Furtună) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Furtună) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
 
Punctul nr. 24: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I  ”Aqua Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 

Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
D-nul primar Portariuc – propune ca la pct. 1 să fie nominalizat d-nul viceprimar 

Andrei Cosmin Ionuţ şi la pct. 2 să fie nominalizat d-nul viceprimar Iliuţă Viorel. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc) 
-   1 abţinere (Lebădă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
-  
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
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-   1 vot împotrivă (Iavorenciuc) 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
 
Punctul nr. 25: 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor 
A.D.I. ”Aqua Botoşani” pentru a vota aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
D-nul primar Portariuc – propune ca la pct. 1 să fie nominalizat d-nul viceprimar 

Andrei Cosmin Ionuţ şi la pct. 2 să fie nominalizat d-nul viceprimar Iliuţă Viorel. 
 
D-nul consilier Ghiorghiţă – îl roagă pe d-nul Primar Portariuc cât şi pe domnii 

viceprimari, ca în momentul în care participă la negociere, având în vedere că 
majoritatea utilizatorilor şi consumatorilor acestei societăţi sunt din municipiul Botoşani, 
să aibă grijă de cetăţenii municipiului Botoşani, iar acest lucru s-ar putea concretiza prin 
preţurile negociate. 

 
D-nul primar Portariuc – promite că va purta o discuţie cu d-nul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Botoşani Florin Ţurcanu prin care-l va ruga să aibă în vedere şi să 
ţină cont de cetăţenii municipiului Botoşani. 

 
D-nul consilier Ghiorghiţă – chiar şi bugetul municipalităţii este destul de afectat 

de preţurile practicate de această societate. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lebădă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lebădă). 

 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
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-   1 abţinere (Lebădă). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lebădă). 
 
 
Punctul nr. 26: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul 

Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Asociaţia „Renaşterea 
Botoşăneană”, cu sediul în mun. Botoşani, str. Victoriei nr. 7, sc. B, ap. 3, în 
vederea susţinerii proiectului: „Aer mai curat şi biciclete la Botoşani”, în 
contextul Programului de Cooperare Elveţiano - Român - Fondul Tematic pentru 
Participarea Societăţii Civile - Schema de Grant pentru O.N.G. –uri - Componenta 
Mediu. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 

Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
D-nul consilier Iavorenciuc – solicită o scurtă prezentare asupra proiectului de 

hotărâre.  
 
D-nul primar Portariuc – prin acest proiect dorim să protejăm mediul şi să oferim 

mijloace de transport alternative. Acest proiect l-a promis cu luni în urmă botoşănenilor, 
acum facem primii paşi spre a-l pune în practică. Avem o ocazie prin care 
municipalitatea poate participa cu o finanţare simbolică, majoritatea fondurilor sunt 
nerambursabile, acordate de către Guvernul din Elveţia. Încercăm să facem trei centre 
de închiriere biciclete în cadrul municipiului, aproximativ 200 de biciclete. Primăria pune 
la dispoziţie locaţiile şi câte un operator care va preda şi prelua bicicletele, pe baza 
cărţii de identitate. Astfel de program funcţionează şi în alte municipii din ţară, cum ar fi, 
spre exemplu: Bucureşti, Iaşi. Dorim să punem în practică acest program şi în Botoşani. 
Din acest proiect comunitatea are numai de câştigat.  

 
D-nul consilier Iavorenciuc – care este termenul de realizare ? Mai trebuie făcut 

şi altceva – spre exemplu piste ? 
 
D-nul consilier Tincu – există piste pentru biciclete în municipiul Botoşani. 
 
D-nul consilier Ţurcanu – înţelege că bicicletele vor fi cu titlu gratuit. Mentenanţa 

va fi asigurată de noi sau partenerii noştri ?  
 
D-nul primar Portariuc – sunt detalii tehnice, bine menţionate în acordul de 

parteneriat. Primăria are ca obligaţie punerea la dispoziţie a unor locaţii şi asigurarea 
unui operator. În rest, totul aparţine partenerului care se va ocupa de atragerea 
finanţării, inclusiv proceduri, tot ce înseamnă acest proces. Primăria pune la dispoziţie 
locaţia şi omul care deserveşte locaţia.  
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Iavorenciuc). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Iavorenciuc). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Iavorenciuc). 

 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Iavorenciuc). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Iavorenciuc). 
 
 
Punctul nr. 27: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei  bugetului local al 

municipiului  Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data de 30.06.2012. 
 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Punctul nr. 28: 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului pe 

anul 2012. 
 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local este favorabil. 
 
D-nul consilier Ghiorghiţă – este a şaptea sau a opta rectificare pozitivă de buget 

din acest an, ceea ce denotă faptul că municipiul Botoşani trăieşte pe plus, însemnând 
că bugetul pe acest an a fost corect şi legal instrumentat. 

 
D-nul primar Portariuc – într-adevăr bugetul trăieşte, dar trăieşte pe datorie şi din 

ce în ce mai greu. Această rectificare vine prin realocare fonduri de la Consiliul 
Judeţean Botoşani. Jumătate din fonduri sunt direcţionate pentru plata constructorului la 
S.C. „Modern Calor” S.A., care refuză să continue lucrările până nu primeşte banii, o 
mare parte din bani merg la alt constructor care face lucrări  în programul de 
modernizare şi suma de 70.000 lei pentru lucrări linie tramvai la S.C. „Eltrans” S.A.  
Săptămâna viitoare va prezenta situaţia efectivă a datoriilor din care se deduce clar 
blocajul financiar în care se află la ora actuală Primăria municipiului Botoşani.  

 
D-nul consilier Ghiorghiţă – Primăria nu trăieşte pe datorie. Chiar în şedinţa de 

astăzi s-a votat execuţia bugetară, din care se poate observa gradul de îndatorare a 
municipalităţii, respectiv 17 %. Sunt proiecte cu finanţare europeană pentru care se fac 
plăţi însă banii se întorc. Nu este vina municipalităţii că de la minister nu sunt deblocaţi 
banii. Trebuie luate măsuri în vederea deblocării fondurilor.  

 
D-nul primar Portariuc – faptul  că până acum nu au fost făcute demersuri şi nu 

s-au recuperat banii nu este vina actualului executiv. Din acest motiv s-a şi deplasat în 
delegaţie, a făcut intervenţii la mai multe ministere, în vederea deblocării fondurilor 
pentru lucrări. Avem datorii imense la termoficare. Luni va prezenta situaţia reală a 
datoriilor municipiului.  

 
D-nul consilier Furtună – prin această rectificare se asigură şi sumele necesare 

salariilor din învăţământ ?  
 
D-nul primar Portariuc – este o rectificare prin sume venite de la Consiliul 

Judeţean cu destinaţie precisă, 90 % din aceşti bani sunt pentru plata constructorilor. La 
învăţământ sunt probleme mai delicate. Situaţia financiară a municipiului nu este tocmai 
bună.  

 
D-nul consilier Ţurcanu – comisiile de specialitate nu trebuie consultate în 

privinţa avizelor asupra proiectelor de hotărâre din ordinea de zi ? 
 
D-nul consilier Tincu – există aviz scris pentru fiecare proiect de hotărâre, 

inclusiv pentru acest punct. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.5. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.6. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.7. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.8. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.9. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
 Se trece la analiza proiectelor de hotărâre cuprinse în nota anexă. 

Punctul nr. 1 din nota anexă: 
 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoproces” pentru a vota delegarea gestiunii 
serviciilor de colectare a deşeurilor la nivelul judeţului Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Tincu – se acordă mandat special d-lui Primar Portariuc, iar în 
cazul în care se află imposibilitatea exercitării mandatului Consiliul Local va fi 
reprezentat de către d-nul viceprimar Andrei Cosmin Ionuţ sau d-nul viceprimar Viorel 
Iliuţă. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 

 
Art.1. – se supune la vot şi se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
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-   1 abţinere (Furtună).  
 

Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Furtună).  
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Furtună).  

 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Furtună).  

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Furtună).  
 

 
Se ia în discuţie punctul nr. 2 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind avizarea schimbării denumirii Centrului Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Botoşani în Liceul tehnologic special „Sfântul Stelian” 
Botoşani. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul consilier Iavorenciuc – este vorba despre o şcoală specială, doreşte să ştie 
cum se procedează în privinţa bacalaureatului. 
 
 D-na consilier Huncă – Şcoala de Arte şi Meserii specială din Botoşani a primit 
autorizare pentru învăţământul special, pentru nivelul superior dar pentru învăţământul 
special. Există un Ordin din partea ministerului prin care se schimbă denumirea acestei 
instituţii. Procedura până acum şi-a urmat paşii, urmează să fie aprobată în Consiliul 
Local.  
 
 D-nul consilier Iavorenciuc – se susţine sau nu examenul de bacalaureat ?  
 
 D-na consilier Huncă – cei de la Şcoala specială vor susţine bacalaureat în 
condiţii speciale, nu vor exista aceleaşi subiecte ca şi învăţământul normal. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 



 29 

-     1 vot împotrivă (Ghiorghiţă). 
 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-     vot împotrivă (Ghiorghiţă). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ghiorghiţă). 

 

 
Punctul nr. 3 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 7 

din 10.12.1998. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul secretar Apostu – este vorba despre contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare către S.C. „Urban Serv” S.A. Botoşani, care va înceta pe data 
încheierii contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu la nivel de judeţ. La nivel 
de judeţ vom avea un singur operator. Contractul nostru este încheiat numai pe 
municipiul Botoşani.  
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Cristescu, Furtună). 
 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Cristescu, Furtună). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Cristescu, Furtună). 
 

 
Punctul nr. 4: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului cu Asociaţia Partener 

– Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi – în vederea promovării 
proiectului „Întreprinderea socială - abordare inovativă pentru sprijinirea 
grupurilor vulnerabile”. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – solicită lămuriri asupra proiectului de hotărâre. 
 
 D-nul primar Portariuc – este vorba despre un proiect pe 18 luni cu o valoare a 
grantului de 249.000 franci elveţieni, contribuţia municipiului Botoşani de 7.300, prestări 
servicii pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile. Este un proiect asemănător cu cel 
pentru închiriere biciclete prezentat în şedinţa de astăzi. Prin acest proiect municipiul 
are de câştigat, prin locuri de muncă iar costurile noastre sunt simbolice.  
 
 D-nul consilier Iavorenciuc – sunt implicate costuri, se specifică 7.300 franci 
elvetieni din partea noastră. Cu ce se va ocupa ? Ce locuri de muncă se vor crea? 
 
  D-nul primar Portariuc – implicaţia noastră financiară este de doar 5 % şi se 
crează locuri de muncă. 
 
 D-na Zăiceanu – în acest proiect participaţia este  în natură şi numerar; ½ în 
natură şi ½ în numerar. Pentru început, se propune a fi create un număr de 6 locuri de 
muncă. Ne aflăm în faza de propunere. 
 
  D-nul primar Portariuc – important este că vin bani în Botoşani, ca sunt create 
locuri de muncă. S-ar putea să realizăm o societate pentru întreţinerea spaţiilor verzi din 
Botoşani.  
 
 D-nul consilier Iavorenciuc – iniţial vor fi calificate persoane, ulterior vor fi 
angajate. 
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – numărul locurilor de muncă care urmează a se 
înfiinţa este nesemnificativ, costul suportat de municipalitate nu merita efortul. Eventual 
benefice ar rămâne dotările.  
 
 D-nul primar Portariuc – daca raportăm acest proiect la proiectul Cornişa este 
destul de avantajos.  
 
 D-nul consilier Iavorenciuc – solicită pentru viitor ca rapoartele de specialitate 
prezentate la proiectele de hotărâre din ordinea de zi să fie mai explicative.  
 
 D-nul primar Portariuc – va fi făcută o informare scrisă asupra acestui proiect.  
 
 D-nul consilier Alexa – proiectul Cornişa crează 100 de locuri de muncă, în mod 
direct.  
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – mulţi botoşăneni merg în alte localităţi pentru 
relaxare, piscină întrucât în Botoşani nu există asemenea centre. 
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 D-nul primar Portariuc – referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea de 
buget, în anexă este cuprinsă o sumă realocată din creditul aprobat de 5 milioane lei 
pentru Parc Cornişa, pentru prefinanţare. Mai trebuie trimisă suma de 4 milioane lei la 
S.C. „Modern Calor” S.A. pentru finanţare constructor, altfel se blochează construcţia şi 
astfel riscăm să rămânem fără centrală termică. În concluzie, ne aflăm în imposibilitatea 
de a asigura prefinanţarea. Problemele nu sunt atât de simple sau optimiste cum au fost 
prezentate de fostul executiv.  
 
 D-nul consilier Ghiorghiţă – banii se întorc la Botoşani. 
 
 D-nul primar Portariuc – până la data de 1 octombrie 2012 trebuie finalizată 
centrala termică. Prioritatea numărul unu pentru cetăţenii din municipiul Botoşani este 
să aibă căldură la iarnă nu să fie finalizat proiectul Cornişa. A fost amânat cu o lună 
proiectul Cornişa din lipsă de finanţare şi pentru scăderea costului proiectului.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ghiorghiţă) 
-   1 abţinere (Zarug). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ghiorghiţă) 
-   1 abţinere (Zarug). 

 
Art.3. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ghiorghiţă) 
-   1 abţinere (Zarug). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Ghiorghiţă) 
-   1 abţinere (Zarug). 
 
 
Punctul nr. 5: 
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al municipiului Botoşani pentru luna august 2012. 
 
Este propus pentru a conduce şedinţele Consiliului Local din luna august domnul 

Andrei Cosmin Ionuţ. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind aprobat cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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 D-na consilier Zarug – de ce se află la dosar solicitarea S.C. „Electromining” 
S.A.? 
 
 D-nul secretar Apostu – la probleme diverse de la pct. 29 din ordinea de zi 
această societate solicită acordare de facilităţi prevăzute de Legea nr. 571/2003 pentru 
clădirile şi terenurile din Parcul Industrial Botoşani. Este vorba despre o procedură 
specială.  
 
 D-nul consilier Tincu – comisia de specialitate nr. 1 nu a acordat aviz solicitării, 
întrucât comisia nu consideră corect a se acorda scutire de impozit. Nu se doreşte a fi 
creat un precedent.  
 
 D-nul consilier Iavorenciuc – cu ceva timp în urmă funcţiona ceasul cu 
semnificaţie istorică, la oră exactă se auzea Rapsodia Română, ce se aude acum este 
o pată pentru municipiul nostru. Clădirea în care funcţionează Primăria Municipiului 
Botoşani şi împrejurimile arată impecabil, avem un nou Primar demn de Botoşani.  
 
 D-nul primar Portariuc – recomandă domnului consilier Iavorenciuc să se 
adreseze cu o interpelare domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani.  

 
 
 
Epuizându-se  materialele  din  ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 

d-nul preşedinte de şedinţă – consilier Mihai Tincu, declară închise lucrările şedinţei de 
astăzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier, Mihai Tincu                                        SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
       Mocanu Niculina 


