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CĂTRE.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

Referitor la Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă dintre Municipiul
Botoşani şi Asociaţia Zona Metropolitană Botoşani, În contextul pregătirii documentaţiei
pentru contractarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2017, prin
prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Asociaţia

de Dezvoltare Imercomunitară Zona Metropolitană a depus proiectul
lume" pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile de la bugetul
local pentru anul 2017.
Conform Anunţului nr. lI854/PMBI18.05.2017, în urma finalizării sesiunii de evaluare şi
selecţie a proiectelor în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile pentru anul 2017, A.D.!.
Zona Metropolitană Botoşani a obţinut pentru proiectul "Botoşani - fereastră către lume" o
finanţare nerambursabilă în sumă de 12.978 Ici.
Prin Adresa nr. 12199123.05.2017, Serviciul Management Proiecte a adus la cunoştinţă
existenţa unui posibil conflict de interese între Municipiul Botoşani şi A.D.!. Zona Metropolitană
Botoşani în ceea ce priveşte încheierea contra dului de finanţare nerambursabilă.
Potrivit art, 75 din Legea nr, 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi potrivit
Ghidului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese publicat de Agenţia Naţională pentru
Integritate (A.N.!.) în anul 2016, aleşii locali au un interes personal Într-o anumită problemă,
dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie. rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de
natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic. functia de administrator
sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e} orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a
făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
"Botoşani - fereastră către

Conform documentelor anexate la cererea de

finanţare

(act constitutiv, statut)

rezultă

următoarea situaţie:

- Municipiul Botoşani este membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"Zona metropolitană" Botoşani;
- Organele Asociaţiei sunt: Consiliul Director, ca organism executiv al Asociaţiei;
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Potrivit art. 21 al (1) din Statut, Consiliul Director este organismul executiv al Asociaţiei
şi asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administraţie. EI este alcătuit, din
primarii unităţilor administrativ-teritoriale membre.
Conform al (2) lit, b) al aceluiaşi articol din Statut, în exercitarea competenţei sale,
Consiliul Director procedează la Încheierea de acte juridice În numele şi pe seama Asociaţiei.
Potrivit al. (7) Iit, a) al aceluiaşi articol din Statut, Consiliul Director angajează Asociaţia
În relaţiile cu autorităţile publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme internaţionale,
precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară În vederea obţinerii de finanţări
nerambursabile şi rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun.
De asemenea, conform al. (9) Iit. b), c) al aceluiaşi articol din Statut, presedintele
Consiliul Director este primarullocalitătii celei mai mari, respectiv Primarul Municipiului
Botosani, care este preşedintele de drept, iar mandatul acestuia se suprapune cu mandatul pe
care acesta Îl exercită În calitate de conducător al unităţii administrativ-teritoriale reprezentate
În Asociaţie. EI este preşedintele Asocierii "Zona Metropolitană Botoşani" şi prezidează
Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director.
Preşedintele reprezintă Asociaţia în legătură cu terţii şi semnează actele şi
documentele adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei.
Cele prezentate, conduc la situaţia în care autoritatea contractantă - Municipiul
Botoşani încheie un contract de finanţare nerambursabilă cu Asociaţia "Zona Metropolitană" din
care face parte ca membru fondator Municipiul Botoşani, cele două persoane juridice fiind
conduse si reprezentate de Primarul Municipiului Botosani.
Totodată, vă informăm că în documentaţia anexată proiectului a fost depus Actul
constitutiv în forma de la data de 28.01.2014 însă, ulterior alegerilor locale din anul 2016, au avut
loc modificări privind reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale şi a membrilor consiliilor
locale.
Având în vedere cele prezentate, vă informăm că nu poate fi încheiat contractul de
finanţare nerambursabilă cu A.D.1. Zona Metropolitană Botoşani deoarece semnarea contractului
generează un conflict de interese în conformitate cu prevederile art, 75 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali.
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