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inclteiat in cadrul q;edin{ei dc indati a Consiliului Local al
Municipiului Botogani din data de 31 martie 2016

Prin dispozilia nr. 902 din 29.03.2016, Primarul Municipiului Botogani a convocat
Consiliul Local in qedinla de indata pentru dala de 31 marlie 2016, orele 1100, in sala de qedinle a

Prirnariei.

Dispozilia nr.902 din este anexatd la dosarul gedin{ei.

Ordinea de zi agedin{ei a fost adusd la cunogtin{a publici prin anun{ [a avizierul Primariei
gi pe sile-ul propriu.

Invitaliile la gedin{d s-au {Ecut atdt in scris, cdt gi prin contactarea telefonicd a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat gi Imnul Uniunii Europene, dupd care se trece la derularea
lucrdrilor gedinlei.

Ordinea de zt asedintei este urmdtoarea:

l. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botogani pentru

anul 2016.

2. Proiect de hotdr6re privind demararea procedurilor pentru contractarea unui imprumut
intern in valoare rnaximd de 12 milioane lei.

3. Proiect de hotdr6re pentru modificarea gi completarea Hotdrdrii Consiliului Local nr. 202

din 08 iulie 2015, aga cum a fost modiflcati prin H.C.L. nr.229 din 20 august 2015 -
privind aprobarea contractdrii unui imprumut in valoare de maximum 16.165.398 lei, in
confotmitate cu prevederile Ordonan{ei de urgenlE a Guverrului nr. 212015 pentru
modificarea gi completarea unor acte normative, precum gi alte mdsuri.

4. Proiect de hotdrAre privind acordarea avizului pentru infiinlarea Consoriiului Centrelor de

Studii Euiopene "$tefan cel Mare gi SfAnt".
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Proiect de hotdrAre privind aprobarea asocierii intre Municipiul Botogani cu sediul in Pia{a
Revolu{iei nr. I gi CS REAL TAEKWONDO Botogani in vederea finan{drii 9i organizbrii
in comun a Campionatului Na{ional pentru Copii gi Cade{i gi Botogani Open Edilia a V-a.
Aprobarea procesului verbal al gedin{ei Consiliului Local din 17 decembrie 2015.

$edin{a este legal constituitA.

La lucrdrile gedin{ei parlicipa l8 de consilieri in funclie, fiind invoiti doamna consilier
Lidra Bucpincscu.

Doamna pregedinte de qedin(i Citllina Camelia Lupagcu supune la vot cererea de
invoire a consilierilor prezenli, care sunt aprobate cu unanimitatea voturilor consilierilor prezen{i
(16) -doamna consilier Cdtalina Camelia Lupagcu nu participd la vot, iar domnul consilier Eugen
Sorin Apostoliu lipseqte din sald la momentul votului.

Fiind supusd la vot ordinea de zi, aceasta este aprobatd cu unanimitatea voturilor
consilierilor prezenli ( l6) - doamna consilier Cdtalina Camelia Lupagcu nu parlicipd la vot, iar
domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu lipsegte din sald la momentul votului.

Punctul I de pe ordinea de zi - Proiect de hotdritre privinc) rectificarea bugetului loc'al al
municipittlui BotoSani pentnt anul 2016.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - ag dori sa fac un amendament. Avem o

cheltuiala in plus, la Culturd, Culte, Religie - cheltuieli de capital - 15 mii lei. Aici vreau si
rectific suma, sd rdmdnd doar 5 mii lei gi restul de 10 mii lei sd rdmdnd pe lucrarea in sine de a
termina Parcul Regional Comiga, dacd tot vorbim de imprumuturi astdzi aici.

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre in formd ini1ial5, acesta este respins cu 8 voturi
pentru, 2 voturi impotrivd (doamna consilier Catalina Camelia Lupagcu gi domnul consilier
Corneliu Daniel Furluna) gi 8 ablineri (doamna consilierElena Lazarec Ai domnii consilieri Eugen
Sorin Apostoliu, Cristian Lazar<>vici, Radu Lebadd, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel
Murariu. Eugen Cristian furcanu.)

Fiind supus la vot proiectul de hotdrdre impreund cu amendamentul prezentat, acesta este

aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenli ( l8).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiec't de hotarare privirul demararea procedurilor
pentru c'ontractarea untti intprumut intern in yaloare ntaxintii de I2 milioane lei.



Ploces verbal 9edin16 de indati Consiliu Local Botogani
din data de 3I marlie 2016

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - iata cd dupd gedinfa ordinard de acum
cateva zile. am ajuns la o discu{ie pe principalele subiecte ale municipalitetii - cele doud investilii
care sunt in imposibilitatea de a 1l finalizate pdnd la 30.06, se pare, gi a trebuit domnului primar
muhe ruglmin{i gi insisten{e din partea noastrd pentru a demara o procedurd pentru oblinerea
acestei finanJari. Eu unul voi vota acest proiect dar solicitasem, domnule primar, domnule
viceprimar, cine are competente sd mai conducd in Primdrie, sd vind constructorii, antreprenorii
generali ai celor doud investilii sd ne prezinte q;i noud o situa{ie din punctul lor de vedere.

Atn obsetvat ca ali liicut aici un glalic in care crcd cd am putea tlia panglica ;i mAinc dupd
cum aratd aici in tabelul acesta, totul e gata, se termin[ imediat, cel pu{in la Corniqa, dar hoi gtim
cd realitatea e cu totul alta. De aceea incd o datd vd solicit public, ca la prima gedin{i de Consiliu
Local, fie de indatS, fie extraordinard, fie de urgen{d si convoca{i reprezentan{ii celor doud firme
pentru a avea o discu{ie cu noi, cu Consiliul Local. Vi se pare un lucru imposibil de realizat? Vd
opuneli cu vehemen(d, vdd, de a aduce acei oameni aici in Consiliu sd vorbeasci cu noi. Pdna la
urma urmei, suntem investitorii acestor investi{ii, noi, Consiliul Local.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtuni - voi vota gi eu acest proiect insd ag vrea sd

gtiu cine igi ia angajamentul cd lucrdrile vor fi terminate la data prevdzutd, astfel incdt sd nu
pierdem finanldrile in totalitate, fiindcd dacd nu se vor termina in proportie de 100% la data
respectivd, este clar cd acest imprurnut va rdm6ne in totalitate sa fie pldtit de botogdneni.

Domnul consilier Stelian Plegca - domnule primar, incd de acum aproape 4 ani de zlle,
am pus in disculie marile proiecte ale Botoganiului, adicl mai exact din luna iulie, gi mi-ali trimis
un rdspuns in care Teatrul era la l2oh. acum nu se mai pune problema cd vom rezolva problema
Teatrului, dar la Comiga, am gi un tabel aici, in mare pafte, ca un procent, e rezolvat 90%. Nici
acum nu cred cd vom termina pAna la 30 iunie, in sensul in care avem de adus curentul gi aici
trebuie vorbit cu E'ON-ul. Posturi de transformare, sunt cloud posluri de transforrnare pe proiect gi

aici nu qtiu daca avem cu cine vorbi c5 ei sunt de prin Germania, nu cred cd putem noi face
interven{ii sd ne ajute sd rezolvdm problema. Deci din punctul acesta de vedere eu nu cred cd

termindm pAnd pe data de 30 iunie.
Voi vota acest proiect, penlru cd de anul trecut am spus lucrurile acestea gi aici cred cd

este problema dumneavoastr5, trebuia sa o puneli in Consiliul Local. Noi toli din Consiliul Local,
noi toli din legislativul acesta trebuie sd rdspundem in fala ceti{enilor despre ce am {dcut pentru
proiectele acestea. Nu primarul, nu Executivul Primdriei, care s-a modificat de cdteva ori. Din
punctul acesta de vedere, noi toli trebuie sa ne uitdm in oglindd gi s6 vedem ce am ldcut in
mandatul acesta de consilieri ca sd termindm lucrdrile acestea. Nu vd invinovd{esc, dar lrebuie si
ne invinov5{im fiecare la nivelul nostru cu proiectele acestea. Din punctul meu de vedere, putem
tetmina, dar ii dau dreptate domnului Eugen 'furcanu, constructorii acegtia ar trebui sd vind aici,
cdci din ce gtiu, incd se mai scoate pe SEAP, incd mai sunt licitalii, gi atunci cum ne propunem
noi, inci mai avem treabd acolo sA termindm. Ar trebui, totugi, cred, constructorii sd vind la o
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gedinfa si ne prezinte situalia realA, nu nigte h6rtii cu 1000%, cu ce mai este pe aici, cd din ce gtim,
pentru fotografii e f'rumos dar in realitate nu e aga.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - md bucur in primul rAnd ca am trecut de la
acel prim stadiu de neincredere totald vis-a-vis de posibilitatea de a realiza acest proiect, care a

linut aproape un an jumdtate - doi, in cale s-a spus ca nu se va face, iatd cd a inceput, s-a fhcut, e

aproape de final. Sigur, e firesc sI existe oarecare temeri vis-a-vis de finalizare sau de acest
termen, dar vd reamintesc cd ne-am asurrat aceastd rdspundere, atunci c6nd am prelungit tennenul
q;i alunci cAttd, plin documcttlalia depusa la Ministerul Dczvoltirii arn al'gulnentat clar dc cc a lbst
nevoie, sau dd ce a trebuit sd intervenim pe acel proiect qi de unde a rezultat aceastd intdrziere. Nu
are rost sd reamintim aici, a{i avut gi dumneavoastrd acces la documentafii, vom invita gi

antreprenorul, dacd vreli explicalii suplirnentare, gti{i foarte bine din eroarea iniliald de proiectare,
a fost necesard refacerea proiectului, reamplasarea obiectivelor, reavizarea obiectivelor.

Negocierile gi disculiile pe care le-am arut in acea vecindtate a parcului pentru realizarea
unor obiective care sd ne petmitd noud continuarea acestui proiect, nu are rost sd refacem acum
istoria de aproape 3 ani de zrle a acestui proiect. cel mai complex proiect, din punct de vedere
tehnic, realizat in Municipiul Botoqani in ultimii 25 de ani. Aici nu vorbim de reabilitarea unei
clidiri cum a fost Primdria Botoqani sau altd cladire din Centrul Istoric. Vorbim de un proiect
complex din punct de vedere tehnic. Aici pute{i intreba specialiqtii, atunci cdnd ii vom aduce,

mul{i dintre ei au trebuit cauta{i prin {ard pentru cd nu au mai fost realizale asemenea obiective.
Unele unice la momentul de fa{d in Romdnia. Nu trebuie s[ pierdem din vedere acest lucru, nu
discutdm despre constructia unei sili de sporl sau a unei sali de grirdinila.

Vorbim de un proiect de 48 ha, cu o mullime de obiective, cu instalatii tehnice, cu condilii
deosebite de lucru, gi, mai mult decAt atAt, pentru a da un semn cd a existat tot timpul transparenld
totald gi existd gi acum, vreau sd vd invit in perioada urmdtoare, in urndtoarele 7-10 zile voi vorbi
cu antreprenorul, invit tot Consiliul Local sd l'acem o vizitd, impreun5 in gantierul de la Corniga.
vom chema gi presa aldturi de noi pentru cd nu avem nimic de ascuns, ci din contr6, eu zic cd

avem cu ce sd ne mAndrim, cd dupd aproape 2 ani gijumdtate se realizeazd unul dintre cele mai
impoftante obiective din municipiul Boto;ani.

Sigur, au apirut o serie de detalii financiare qi tehnice pe parcursul proiectului, lucruri care

{in de cheltuielile neeligibile ale acestui proiect, a$a cum fuseserd prevdzute, de altfel, din star1, nu
au apirut pe parcurs, dar cred cd cel rnai importanl e ci se termind la 30 iunie, a$a cum ne-am luat
angajamentul, deci nu este o datd pusl in mod arbitrar acolo, am semnat nigte documente, ne-am
luat un angajament gi atAta \rreme cAt timpul {ine cu noi, ;;i a {inut in aceastd iarnd gi am avansat in
derularea lucririlor, gdndili-vd ci in 3 luni de zile practic doud sau trei obiective care sunt la ora
actualS intr-un stadiu de 7 5o,6-80oh cu siguran{5 vor fi hnalizate.

Iar ce ali spus de acea licitalie e practic o procedurd, nu vorbim de lucrdri gi atunci
procedura este mult mai simpla gi in maxim 3-4 sdptimAni se pot achizi{iona acele dotdri necesare
parcului. Deci practic a rdmas ultimul pachet de dotiri necesare parcului. Se face o achizilie gi

sunt livrate bunurile respective, nu vorbim de complexitatea unei licitalii la o lucrare de execulie.
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Deci am toatd increderea Si optimismul cd in luna iunie va fi finalizat acest parc, gi inca o datd, in
perioada urmdtoare vd vom anunta, ca impreund cu presa, sd facem o vizita cu Consiliul Local in
qantierul de la Cornipa.

Vreau sd vd mul{umesc gi eu pentru increderea pe care o manifestali in capacitatea noastrd
in a duce la bun sfdrqit acest proiect. gi sigur, mi-am notat gi ceea ce mi-aJi sugerat dumneavoastrd
in ceea ce privegte managementul gi gdndirea strategica pe termen rnediu gi lung vis-a-vis de
proiectele municipalitalii.

liiind supus la vot, ploiectul dc liotilAre cstc aplobat cu unanimitatca volulilor'
consilierilor prezen{i (1 8).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrare pentru modificarea Si completurea
Hotdrdrii Consiliului Local nr.202 din 08 iulie 2015, a$a cum afost ntodificatd prin H.C.L. nr.
229 din 20 august 2015 - privind aprobarea contractdrii unui impruntut in valoare de ntaximunt
16.165.398 lei, in conJbrntitate clt prevederile Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 2/2015
pentru modificarea Si contpletctree unor acte normative, precum Si alte mdsuri.

Domnul consilier Eugen Cristian |urcanu - domnule primar, dacd tot vd place cdnd
proiectele de hotdrdre ale dumneavoastrd sunt aprobate, mai ales in unanimitate. dacd a{i da

dovadd de fair-play, a(i iegi 9i acum la fina sd face{i o conferinld de presd gi sa mullumi{i intregii
echipe din Consiliul Local gi PNL-ului pentru suslinere gi pentru cd la proiectele majore ale
municipalitdtii nu v-a pus niciodata be{e in roate cum obignuili sd va plAnge{i pentru tot felul de

nimicuri, gi sd va victimiza{i, cum a{i Ibcut gi ultima datd ca un copil de grddinitrS.

Aici la Teatru haideli sd o ldmurim qi sd spunem public. Nu se termind Teatrul pAna la 30

iunie, domnule primar, da? Vd rog sE ne spuneli clar gi rdspicat.

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtunl - imi amintesc cd in urmS cu vreo 3 ani,

Botoganiul era, in opinia unora, supraindatorat. Gradul de indatorare era extraordinar de mare,

eram pe butuci, genera{iile viitoare erau sorlite sd pldteasc5 ce facem noi acum, gi vid cd,

rnullumim lui Dumnezeu. nu prea e adevdrat qi mai e loc incd de imprumuturi. Ceea ce e bine.
Cineva inainte de 1989 a ajuns gi in fa{a plutonului de execu{ie, cd a vrut sb igi plateascd datoriile.

Domnul Primar Ovidiu lulian Portariuc - sigur cd aveam un grad de indatorare atunci
dar pAn[ acum am reugit sd rambursdm aproape 500 miliarde, in acegti ani, pentru a putea crea un
plafon gi sus{ine finanjarea proiectelor angajate la acel moment. Sd nu uitim cd vorbim de un
pasiv preluat qi angajat in acel moment, in 2012. $i sunt credite pentru cele doud mari proiecte.
Termoficare gi Comiqa, nu s-a luat nici un ban in plus pentru nimic altceva. Practice banii au fost
folosili pentru frnalizarea celor doud mari proiecle in acegti 3 ani, pe de o pafte, termoficarea, pe

cealalti pafie, proiectul Corniga.
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in ceea ce prive$te Teatrul, sigur, dar am avut numeroase interwen{ii gi explicalii pe

marginea acestui subiect. in mornentul in care veli avea aici qi constructolul gi proiectantul,
probabil ve{i avea o sursd mai credibilS de inlbrma{ii care sd ldmureascd cum stau lucrurile aici.
Dar, dacd e nevoie, mai repet o data. Am plecat de la un proiect gregit, realizat in 2011 gi preluat
in 2012, un proiect ce nu aprevlzul gi realizarea acelor lucrbri de consolidare a funda{iei, in unna
inceperii lucririlor, s-au constatat acele nereguli, constructorul a sesizat pericolul existent la risc
seismic de prdbugire a acestei clidiri qi a solicilal sume suplimentare in valoare de aproape I

milion jurldtale de euro, dacd irni aduc aminte bine penlru consolidarea aceste cladiri.
Aga cuttr aur tnai spus-o. cxistau doud laliantc. Si lcnninam accasta luclarc lird sd lincm

cont de aveftisment gi de rapoartele de control ale lnspectoratului de Stat in Construc{ii, ale

lnspectoratului pentru Situa{ii de Urgen{d, a tuturor celor care ne-au sesizat vis-}r-vis de aceste

probleme gi de natural or reali, nu inchipuitd, pentru cI exista gi aceastd suspiciune la inceput.
Problemele sunt reale, existd acest pericol gi nu ne putem juca cu acest lucru.

Eu {in sd vd reamintesc, aceastd clddire in care stdm noi acum s-a reabilitat in 4 ani gi

discutdm de o clddire poate de l0 ori mai micb ca dimensiune gi din punct de vedere al

complexitdlii ca lucrarile pe care le efectudm la Teatru. Acolo discutdm de un an gi jumdtate, de

c6nd au inceput lucrdrile gi deja toatd lumea a intrat in panicd, de ce dureazd aproape 2 ani. D,ar

c6nd a durat 4 ani reabilitarea Primdriei, nu am vdzut ca cineva sd ridice un semn de intrebare de

ce dureazd 4 ani. O lucrare de acest gen. cu asemenea risc, nu o putem trata cu superficialitate gi

din punct de vedere politic. Am mai spus-o, imi asum aceastd riispundere, chiar dacd terminim
mai tdrziu, prefer sd fie o clddire sigur[, in care cdnd intrdm noi sau cdnd vom trimite copiii nogtri

la Teatru, sd nu stdm cu emo{ii cd cineva s-a grdbit sd fie gata in 3 luni de zile sau in 4 luni. Sigur
cd ne vom indrepta impotriva proiectantului gi vom cere pagube, pentru cd de acolo a pornit
eroarea inilial. gi de asta s-a gi oblinut acea amdnare, pentru cd am motivate la Minister, pentru cI
nu este o intdrziere dec6t din cause obiective, gi anume din existenla acestui proiect tehnic de

inceput, de consolidare a Teatrului, care nu a prevdzut aceste lucruri.
Eu vd propun ca in urmatoarea gedin{a si invitdm, aga c:um a1i spus gi dumneavoastrd,

constructorul, proiectantul gi ii aveli la dispozilie, pute{i sd ii {ine1i cAt vre1i, o ord, doud, trei. si ii
chestiona{i tot ceea ce dorili gi o s[ vede{i, pentru ci decizia, pAnd la urmd, in aceste proiecte, este

de naturd tehnic6. Nici eu, nici dumneavoastrd domnule Jurcanu sau domnule Plegca, nu cred cd

sunte{i specialigti in construc{ii sau in experlizarea construc!iilor cu risc seismic, pentru a ne putea

da noi un punct de vedere privind urgentarea acestor lucrdri.
' itt ceea ce. privegte linanlarea, la momentul de fatd, a;a cum arn mai spus, existd cAteva

variante, mai clar existd 3 variante, prima este cea de finan{are pe fonduri europene, iar atunci
cAnd se va clarillca natura investi{iilor care pot fi finanlate pe noua Axd 5.1 vom vedea dacd

Teatrul se poate califica in aceasti'Axd, cea de-a doua, la care deja am inceput demersurile gi am

trimis documentaiia este reabilitarea de cdtre Compania Na{ional6 de Investilii, prin Programul de

Reabilitare a ClSdirilor cu Risc Seisn,ic gi lnterven{ii de Urgen{d iar cea de-a treia este prin
accesarea unui credit. Ultima variantd gi cea mai pulin de dorit.
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Eu sper ca Guvemul RomAniei sd ia in calcul ultima variantd trimisa de noi citre
Compania Na{ional5 de Investilii, unde atragem atentia cd in unna raporlului lnspectoratului
pentru Situa{ii de Urgen!5 la subsolul acestui teatru avem Comandamentul Jude(ean pentru

Situa{ii de Urgenld, un obiectiv vital al jude{ului Botogani, iar posibilitatea de a nu fi operabil
acest centru, ridicd probleme extreme de grave la niveluljudelului Botogani. Cred c[ aici trebuie
un efort concentrat al Prefecturii, a Consiliului .ludelean, al Primdriei cdtre Guvernul RomAniei,
cdtre Ministerul Dezvolterii de a aloca aceqli bani pentru a finaliza cAt mai repede aceastd

construc{ie, dacd ne gAndim doar din acest punct de vedele. al posibilitalii de a folosi Centrul
Jude{ean de Comandal}}cnt pclttru Situalii dc Urgenla.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - domnule primar, urma sd invocali gi

bacteria asta ucigagd care este pe lactatele din sudul tdrii ca sd motivdm cd nu terminbm Teatrul gi

nu mai gtiu ce. Vad cd ali ajuns gi la buncdre anti-atomice sd le invoca{i qi radio-active, avem tot
tacdmul. Pdnd una alta, clSdirea aceasta a Primdriei era un sediu administrative, nu era un simbol
ca gi reprezentativitate, cum este Teatrul. Birourile Primariei puteau sd stea gi mai deparle, incd
doi-trei ani gi la Incubatorul de Afaceri. Problema este de actul cultural qi de faptul cI actorii,
dupd cum a{i urmarit gi dumneavoastrd declaraliile lor cu ocazia protestului de duminicd din fa{a

Teatrului, sunt sub orice critic acolo la Casa Tineretului, in sensul cd nu le oferd siguran{d, dacd

tot vd place sd invoca{i Colectiv, gi orice pute{i sd vd aga!a{i, md agtept la orice, gi le afecteazd

sdndtatea, dacd mai conteazd gi asta, cd totugi Teatrul fbrd actori este o hald, o clidire ca oricare
alta. Arn inleles cd nu se face. acesta este rdspunsul final. Era simplu, decAt sd ne inv6rtili prin
buncdre anti-atomice ;i tot felul de situa{ii de urgen{d. sd ne spune{i da sau nu.

Domnul Primar Ol'idiu Iulian Portariuc - md bucur ca a{i ridicat gi subiectul legat de

condiliile in care actorii igi desligoard activitatea, gi am avut ieri o scurld discu{ie cu domnul
director Apetrei gi i-am reprogat unele lucruri. Ar fi trebuit sd ne aducd in aten{ie acest lucru. Eu

am un dialog cu dumnealui aproape saptam6nal, gi am fost oarecum surprins sd aflu din presd ci
actorii igi desligoard activitatea in condilii neprielnice la Casa Tineretului pentru cI este zgomot
de la spa{iile comerciale din jur sau este temperatura mai scdzutS. $i i-am propus sb mutdm actorii
gi tot ceea ce inseamnd teatru la Casa Sindicatelor, unde au toate condiliile.

Sigur, domnia sa a pdrut interesat de aceastd propunere a mea, l-am rugat sd ia legdtura cu

conducerea de la Casa Sindicatelor, acolo nu existd nici un fel de agent economic care sd le
deranjeze activitatea, existd toate condi{iile moderne, deci pAnd se termind lucrdrile la Teatru,
pentru cd gi pe noi ne intereseazi modul in care sunt trata{i gi condiliile in care igi desfdgoara

actorii activitatea. De asta i-am gi reprogat dornnului director cd a agteptat atat de mult, o lun5,

dou5, sd vindZiua Teatrului ca si ne spund lucrurile astea. Putea sd vind a doua ziclnd sesiza cd

sunt nigte probleme sa gasim impreund o solulie aici. Pentru cd chiar ne intereseazi modul cum igi
des{Epoard ei activitatea.

Sper ca disculiile cu Casa Sindicatelor sd se finalizeze cu succes, noi oricum pldtim o

sumd cdtre Casa Tineretului. se poate rezrlia. se Doate transfera acel contract cdtre Casa
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Sindicatelor, $i nu cred cA acolo nu sunt cele mai bune conditii pentru desfEgurarea activiralii,
pAnI vorn reuqi {inalizarea Teatrului.

Domnul consilier Stelian Pleqca - domnule primar, inca din f'ebruarie anul trecut se $tia,
din momentul in care s-a inceput decopenarea, se $tia cd vor fi probleme la structura de rezisten{d.
Din februarie p6nd in luna iunie cAnd am lbcut interpelarea, managerul de proiect. domnul
Herghelegiu. de ce nu a venit in Consiliul Local cu o discu{ie. si purtdm o disculie, pentru cd gi 1a

momentul acela, c6nd atn fbcut interpelarea, noi am sugerat de pe atunci sd I-acern un imprumut sd

tcrurindtn Tcatrul. L,r'a sigura solulie. Si laccrn un irnplumut gi sa telurinam in mandatul accsta, ci
asta esle singura mAndrie ca gi consilieri, cd am fdcut ceva, am trecut pe aici gi am fhcut ceva. Nu
despre asta e vorba? Aga dacd o {inem gi ne certdm toald ziua, nu am rezolvaL nimic.

inci de pe atunci v-am sugerat sd imprumutdm bani, managerul de proiect, din punctual
meu de vedere, ar fi trebuit sd anun{e lucrurile astea, fbrd sd interpel5m noi, sd auzim de la
oamenii din teatru cd nu se termina. El trebuia sd vin5, incaseazd nigte bani managerul acela, eu

a$a $tiu, de pe utma Teatrului, el trebuia sE vind, sd purldm o discu{ie in Consiliul Local, sd

imprumutdm bani qi cred cd pdna la 30 iunie am fi reugit. Aga, pdnd pe 30 iunie o sd ddm nigte
bani inapoi la Uniunea Europeani :;i pAnd la urmd, eu aga cred, tot cu un imprumut vom rezolva
problema Teatrului, sd nu rdm6nern cu o grdmadi de cdrdmizi in municipiul Botogani.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - domnule primar, aveli un motiv in plus sd

mai dali afard un director. La final de mandat, acum, chiar e bun ce spune{i. Cum l-a1i executat pe

domnul Onu{u, executali-l $i pe acesta, vd dau o sugestie. $i daci tot sunte{i atdt de grijuliu, nu
am nici un motiv sd mutdm, dar nu uitali cd la subsol e plin de cluburi gi tot felul de spalii care
sunt mai mult sau mai pu{in autorizate. Lua}i in calcul ca picdm din lac in pu{.

Doamna pregedinte de gedin(i Cltilina Camelia Lupaqcu - nu mi-ag fi propus sd

interuin, dar domnul primar vorbegte despre Primdria Municipiului Botogani care a intrat in
reabilitare gi reabilitarea a durat 3 ani. Domnule primar, noi am dus un Teatru in conseruare gi nu

avem nici o perspectivd. Ne vorbili foarte frumos de cele 3 variante. Eu vd intreb: in vara anului
trecut, c6nd gtiali de la proiectanl, gi gtia{i situa{ia critic a Teatrului, de ce nu ali mers la Guvem,
astfel incAt una din cele 3 variante sa fi fost astdzi varianta care sd fi adus Teatrul intr-o zond de

nomtalitate? Agadar, din plcate. domnule primar, incd o datd vorbe, vorbe, vorbe gi un
management defectuos.

Fiind supus la vot proiectul de hotir6re, acesta este aprobat cu unanimitatea voturilor
consilierilor prezen{i (1 8).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrdre privind acordarect avizului pentnr
infiin(area Consorliului Centrelor de Studii Enropene "Stefen cel Mare si Sfant " nu prezinrd
discu{ii, ;i, fiind supus la vot, acesta este respins cu 9 voturi pentru gi 9 ablineri (doamnele
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consilier Catdlina Camelia L.upagcu gi Elena Lazarec qi dornnii consilieri Apostoliu Eugen Sorin,
Marius Buliga, Comeliu Daniel Fuftund, Cristian Lazarovici. Radu Lebdda. Gheorehe Gabriel
Murariu gi Eugen Crisrian furcanu).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proicct de hotdrore privind apt'oboreu asociet'ii intre
Munic'ipiul Botosani cu sediul itt Piala Revoluliei nr. Lyi CS REAL TAEKWONDO Boto$ani lt1

vaderaa finanlurii Si orgutti:drii irt c'orttun a Contpionutului Nalionul pentnt Copii Si Cudeli Si
Boloquni Open Ediliu u V-a.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - arn o intrebare. Am observat cd mai nou,
toatd activitatea financiar5 se controleazd de cdtre Comparlimentul de Audit Public. S-a schimbat
fluxul? E o informa(ie care este bine de gtiut, mai informdm gi pe ceilalli. Pdnd acum gtiu cd era la
Compartimentul Financiar - Contabil. Acum am obselat cd s-a schimbat. Conform formei de
proiect de hotdrdre, toatd activitatea financiard nu se depune la Financiar-Contabilitate, ci de cdtre
Comparlimentul de Audit Public. $ti1i despre ce este vorba? S-au schimbat regulile? Aga scrie in
hotir6re, doamna administrator public, e un articol intreg. $ti1i ceva? Ldmuri{i-ne gi pe noi. Aici
scrie "in acest sens, va pune la dispozi{ie Compartimentului de Audit Public toate documentele
legale".

Doamna Mirela Riznic , qef Serviciu Contabilitate - intrd in norrna contabilitSlii, pentru cd

acest seruiciu face gi pldlile.
Doamna Director economic Geanina Bulmaga - in proiect se face precizarea cd orice

activitate poate fi controlatd de Compartimentul Audit.

Doamna preqedinte de gedin{i Citilina Camelia Lupaqicu - veni{i cu un amendament.
domnule consilier. Reformula{i.

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - oricum se supune auditului public la orice
or5, dar era ca actele se depun la Serviciul Financiar-Contabilitate, nu, domnule secretar?

Doamna preqedinte de gedinfi Citllina Camelia Lupaqcu - poate domnul primar. care

este iniliatorul proiectului ne ldmuregte.

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc - dacd dorili dumneavoastrd, exact cum a spus

colega mea, orice cheltuiald de acest gen este auditatd prin Compartimentul Audit, dacd vre{i sd

prevedem in mod expres acest lucru, punem cum dorili dumneavclastrd sd sune. Sunt lucruri care

deja sunt intrate intr-un rnod de lucru al compartimentelor de specialitate din Primdrie.

Doamna pregedinte de qedinfi Citilina Camelia Lupaqrcu - venili cu un amendament,
cdci dacS e o gregealS care se perpetueazd, mdcar sd o indreptdm.



Proces verbal gedinli de indata Consiliu Local Botoqani
din data de 31 marlie 2016

Domnul consilier Eugen Cristian furcanu - art.z, al. 2 - "in acest sens, se pune la
dispozilia Serviciului Financiar - Contabilitate toate documentele legale". Ca ele pot fi controlate,
ldsam mai sus, pot fi controlate de Compartimentul de Audit Public, nu avem nimic de ascuns, dar
se depun la Serviciul Financiar - Contabilitate.

Doamna pregedinte de gedinfi Citilina Camelia Lupagcu - am notat formularea
domnului consilier, a$a se indreaptd lucrurile din rners.

Iiiirtd supus Ia vot proiectul de hcitirAre cu amcndamcntul plczclttat, acssla cstc aplobat cu
unanimilatea voturilor consilierilor prezen{i ( 18).

Doamna pregedinte de gedinfl Citilina Camelia Lupagcu - stima{i colegi, am fost
rugatd sd vd anun{ cd in presi, in data de 2 martie, a fost anunlat faptul cd existd in dezbatere
publicd, pdnd la data de 12.04.2016 gi pe site-ul Primdriei, la secliunea Transparen(d Consiliul
Local, modul de administrare a Parcului Cornisa.

Procesul verbal de la punctul 6 de pe ordinea de zi a fost aprobatpebazd de semndturi.

Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi qi timpul alocat gedinlei de astdzi, doamna
pregedinte de gedinld - consilier Citllina Camelia Lupaqcu - declard lucrdrile gedinlei de indatd
inchise.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Consilier,

Citllina Camelia Lupagcu

,''.)'\-\ 
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Redactat gi dactilografi at,

Alina Eca\rina Manolache
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SECRETAR,

Ioan Apostu
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