ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNTCIPIUL BOTO$ANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL

incheiat in cadrul qedinfei de indati a Consiliului Local al
Municipiului Botoqani din data de 26 februarie 2016

Prin dispozilia nr. 707 din 24.02.2016, Primarul Municipiului Botoqani a convocat
Consiliul Localin gedinla ordinard pentru data de 26 februarie 20l6,orele 1000, in sala de gedinle
a Primdriei.

Dispozilia nr. 707 din 24.02.20 r6 este anexata la closarul sedintei.
Ordinea de

z-i a

gedintei a fost adr-rsd la cLrnogtin{d publica prin anun! la avizierul prirnariei

gi pe sile-ul propriu.

Invitaliile la gedin{a s-au

fEcLrt atAt

in

scris. c6t

gi prin

contactarea telefonicd

a

consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat gi Imnul Uniunii Europene. dupd care se trece la derularea

lLrcrlrilor gedin{ei.

l.
2.
3.

Ordinea de zi a gedin{ei este urmdtoarea:

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de acordarea a stimulentulLri
edLrcalional pentrlr copiii din gradinile care provin din familii defavorizate.
Proiect de hotdrAre privind lectiflcarea bugetLrlui local al nrLrnicipiLrlui pentru anul 2016.
Proiect de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de geciin(a al Consiliului l-ocal pentrLr
lunile martie - aprilie 2016.
$edin{a este legal consrituita.

La lLrcrarile gedinlei participd l7 de consilieri in firnclie. fiind invoili domnii consilieri
Catalin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtund, RadLr Lebada si Ovidiu
Daniel Luca.

Proces verbal 9edin16 de indatd a Consiliului Local Botogani
din data de 26 februarie20l6

Doamna pre$edinte de gedinfi Elena Lazarec supune la
vot cererile de invoire, care
- lipsesc din sala la momentul
votariidomnii consilieri Paul Oniga. Gheorghe Florentin Ursuleanu
si Mihai TincLr.
sunt aprobate cu unanirnitate de voturi a consilierilor prezen{i
(14)

Fiind supusa la vot ordinea de zi. aceasta este aprobatd cu unanimitate
de voturi

consilierilor prezen{i ( t6)

-

a

lipseqte din sald la momentul votdrii domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 1 de pe ordinea de zi Proiecl tle hotdrare privincl aprobarea
llegtrlantentultti
cle acordarea a stimttlentului etlucatrional pentru copiii clin grddinile
cctre provin din 1antitii
de-/avorizate - nu prezintd disculii, gi, fiind supus la vot,
acesta este aprobat cu unanimitate cle
voturi a consilierilor prezen{i (16) lipsegte din sal6 la momentul votdrii
domnul consilier Mihai

Tincu.

Punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotdrare privincl recti,ficarea
btrgetultti local
al municipiului pentru anut 2016 nu prezintd discu!ii, gi, fiind sLrpus
la vot. acesta este aprobat
cu l5 voturi pentru qi I vot impotrivd (domnul consilier Lucel llLrtnariuc)
- lipsegte din salr la
momentul votdrii domnul consilier Mihai Tincu.
Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect ele hotiirare privincl alegerea preseclinteltti
tle
sedinla al Consiliului Local pentru lunire ntar.rie - aprilie 2016.
Domnul consilier Eugen Cristian

f

urcanu

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei
preqedinte de gedin{d.

-

-

propun pe doamna LLrpagcu Citalina.

cred cd a mai fost doamn

Cltllina Cameli:r Lupagcu
Andrei, am fost la doud gedin{e extraordinare.
Doamna consilier

-

a Cdrdlina Luoascu

face{i o gregeald, domnule Cosrnin

Domnul consilier Cosmin Ionuf Andrei a(i propus un regulament, care a fost
fespectat pAnd acum,9i preqedinJii de gedinfd aLr fost din rAndul
nostrlr, consilieri locali, la Lrn
moment dat, intr-o ordine alfabetica. Avern cel pLr{in un coleq care nu
a fbst pr.egeclinte de

gedin[a, este colegul dumneavoastrd, domnLrl L,ucel Butnariuc, gi
rri se pare normal ca dumnealui
sd fie pregedinte de gedin{a pentru lu'ire pe care le-ali propus, maftie gi
aprilie.

Domnul Butnariuc nu este de acord cu propunerea de a fi preqedinte de qedin{a.

$r

Doamna consilier Cltilina Camelia Lupaqcu voiam sd intervin pentru corectitudine.
vd rog frumos sd verifica(i gedinlele de consiliu local, gi hotdrArile care alr
fbst ILrate privitoare

la pregedintele de gedin1a. Pentru

corectitudine, {in sd vd spun cd am fost la doud qedinle, atunci
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cand nu am avut pre$edinte de gedin{a, la qedinle
extraordinare. Dacd colegul meu dore$te sd
r6mdnd, nu am niciun f-el de problema"
Fiind sLrpus la vot proiectul de hotardre cu propunerea
domnului consilier furcanu, acesta
este aprobat cu I I voturi pentru, 2 votLrri
impotrivd (domnii consirieri cosmin IonuI A'drei gi
Mihai Tincu) qi 4 ablineri (doamnele consilier
Mihaela Huncd gi Tereza Nica 9i dornnii consilieri
Cdlin George Bosovici gi Ady Petnrgc6).

Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi gi
timpul alocat gedinlei de astdzi, doamna
pre$edinte de qedin{d consilier Elena
Lazarec- declard lucrdrile gedin}ei de indata inchise.
-

PRE$EDINTE PT $EDINTA,
consiti$i.f,
Elena Laiarec

Redacrar gi dacrilografiat,

Al ina Ecaterrina Manolache

SECRETAR,
Ioan Apostu

