ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 01 august 2016
Prin dispoziţia nr. 1421 din 27.07.2016, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 01 august 20\6. orele II')". in sala de
şedinţe a Primăriei.
Dispoziţia

nr. 1421 din 27.07.2016 este anexată la dosarul şedinţei.

Ordinea de zi a şedintei a fost
Primăriei şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile

la

şedinţă

s-au

făcut

adusă

la

cunoştinţă publică

atât în sens, cât

ŞI

prin

anunţ

pnn contactarea

la avizierul

telefonică

a

consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe
anul 2016.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 138 din 12 iulie 2016
privind garantarea finanţării rarnbursabile în sumă de 12.000.000 lei a obiectivului de
investiţie "Parc regional, turistic şi de agrement Corn işa". ce urmează a fi contractată cu
CEC Bank SA. cu venituri ale bugetului local.
3. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru trecerea unui imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale În
domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Botoşani.
Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 6.000 lei domnului
lulian Rotariu Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani pentru promovarea imaginii
municipiului Botoşani, atât la nivel national cât şi international. implicarea În susţinerea
unor cauze umanitare, promovarea unei vieti sănătoase prin practicarea sportului.
2. Convocarea de îndată a adunării generale a actionarilor S.c. "URBAN SERV" S.A.
Botoşani pentru numirea administratorilor provizorii. până la finalizarea procedurii de
selectie a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni.

3. Convocarea de Îndată a adunării generale a actionarilor S.c. ..MODERN CA LOR"
S.A. Botoşani pentru numirea administratorilor provizorii. până la finalizarea procedurii
de selectie a administratorilor. dar nu mai mult de 4 luni.
Şedinţa

este legal

constituită.

La lucrările şedinţei participă 17 consilieri În functie. fiind invoiti domnii consilieri
Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos. Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim şi
Ovidiu IuIian Portariuc şi doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu, având depuse cereri de
Învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.
Fiind supusă la vot Învoirea domnilor consilieri, aceasta este
voturi a consilierilor prezenţi (17).
Fiind supusă la vot ordinea de ZI împreună cu nota
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de
01 municipiului Botoşani pe anul 2016.

hotărâre

aprobată

anexă,

cu unanimitate de

acesta este

aprobată

cu

privind rectificarea bugetului local

- nu era strict pe primul punct, aş dori să
fac un apel către conducerea societăţii .Eltrans", tot am văzut că s-a mai descoperit un vatrnat
beat În trafic. să ne comunice, dacă se poate, până la şedinţa ordinară pe care o vom avea la
finele lunii câi vatmani au fost găsiţi băuţi dc la Începutului anului şi până În prezent, care au
fost depistaţi de Poliţie şi câti au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice de către
societate şi li s-a interzis să urce şi să conducă aceste utilaje.
Dacă aţi văzut. şi acum o lună şi ceva s-au izbit intr-o cisternă a direcţiei pe care o
conduc şi vatmanul era beat. acum iar se Întâmplă un accident. vatmanul era beat. Roata se poate
să sară, Într-adevăr. e o chestie tehnică, dar să fii băut la maneta respectivă şi să fie o regulă, mi
se pare inadmisibil.

Domnul consilier Eugen Cristian

Fiind supus la vot proiectul de

Ţurcanu

hotărâre.

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

consilierilor prezenti (17).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pemru modificarea şi completarea
HeL nr. 138 din 12 iulie 2016 privind garantarea finanţării rambursabile in sumă de
12.000.000 lei a obiectivului de investiţie "Porc regional, turistic şi de agrement Cornisa". ce
urmează ofi contractată cu CEC Bank SA, cu veni/uri ale bugetului local - nu prezintă discuţii,
şi. fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17).
Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru
trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administraren Ministerului Apărării
Naţionale in domeniul public al municipiului Botoşani şi in administrarea Consilinh» Local al
mnnicipiulni Botoşani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, comisia de
validarea avizează favorabil acest mandat, nu prezintă discuţii, şi. fiind supus la vot. acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17).

Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu in

valoare de 6.000 tei domnului Iulian Rotariu Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani
pentru promovarea imaginii municipiului Botoşani, atât la nivel national cât şi international,
implicarea in susţinerea unor cauze umanitare, promovarea unei vieti sănătoase prin
practicarea sportului.
Domnul Primar Cătălin Mugure! Flutur - asta este suma pe care am identificat-o
iniţial că am putea 5-0 oferim domnului Rotariu lulian, dar, consultându-mă cu cei care îl sprijină
în momentul de faţă, Consiliul Judeţean, Prefectura, ISU, am mai identificat încă 3.000 de lei pe
care am putea să îi acordăm. pentru că nu se descurcă cu această sumă.
Atunci aş propune să majorărn suma de la 6.000 la 9.000. şi propunerea domnului Tincu
este de 10.000, ca să fie sumă rotundă.

Fiind supus la vot proiectul de

hotărâre

cu amendamente le propuse, pentru 10.000 de lei,

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
Au fost aprobate

convocările de

la punctele 2

şi

prezenţi

(17).

3 de pe nota

anexă.

urmând ca

discuţiile

ce au avut loc să fie consemnate de secretariatele celor două societăţi.
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă - consilier Ioan Brânzei - declară lucrările şedinţei extraordinare închise.

SECHETAR,
Ioan Apostu

l

