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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 06 aprilie 2012
Prin dispoziţia nr. 645/04.04.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară, pentru data de 06 aprilie 2012, orele 11,00 în sala
de şedinţe din sediul Primăriei.
Dispoziţia nr. 645/04.04.2012 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul
Primăriei.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut prin contactarea telefonică a consilierilor.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Botoşani, pe anul 2012;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 20.000.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes
local.
La lucrările şedinţei participă un număr de 18 de consilieri, lipsind domnii consilieri
Ovidiu Iulian Portariuc, Gheorghe Vâzdoagă, Ana Bărculeţ, Petre Tupiluş şi Gabriel Cîrlan,
care au depus cereri 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-ra consilier Bălăucă – prezintă ordinea de zi din dispoziţia de convocare şi o
supune la vot, fiind aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
În continuarie, sunt prezentate cererile de învoie ale domnilor consilieri Ovidiu Iulian
Portariuc, Gheorghe Vâzdoagă, Ana Bărculeţ, Petre Tupiluş şi Gabriel Cîrlan, fiind supuse
la vot obţinându-se următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 abţinere (Butnariuc).
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Se trece la derularea ordinii de zi şi se pune în discuţie punctul nr. 1:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Botoşani, pe anul 2012.
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare
asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra
proiectului de hotărâre pus în discuţie, cu amendamentul depus la mapa de către initiator.
D-ra consilier Bălăucă – arată că există un amendament din partea executivului
depus, în scris, la mapele consilierilor.
Se dă cuvântul pentru discuţii.
D-nul viceprimar Ghiorghiţă – este pentru a treia oară de la începutul acestui an
când se face rectificare bugetară pozitivă. De această dată este vorba despre 86 miliarde
lei. Roagă a se constata că bugetul municipiului Botoşani este solid, bine alcătuit,
administraţia publică locală găseşte soluţii pentru atragere de fonduri.
Pe lângă amendamentul depus la mapele domnilor consilieri, mai propune,
următoarele amendamente :
- suplimentarea cotelor defalcate pe venit de 41,75 % de la 3.450 mii lei la 3.550 mii
lei, adică în plus 1 miliard Rol;
- la cheltuieli subvenţie transport local propune suplimentarea de la 50 mii lei la 150
mii lei, cu încă 1 miliard Rol, motivat de deschiderea finanţării pentru transportul în comun
cu microbuze.
D-nul consilier Drelciuc – propunerile sunt susţenabile ?
D-nul viceprimar Ghiorghiţă – da, sunt sustenabile.
D-nul primar Flutur – banii care vin din transferuri de la bugetul de stat pentru
proiectele cu finanţare europeană sunt clar definiţi, trebuie introduşi în buget rapid şi cu
strictă respectare.
Până acum, nu am avut o imagine reală la ceea ce se întâmplă cu cota de 41,75 %,
am aşteptat să treacă primul trimestru iar rezultatele finale, urmare analizei efectuate cu
Direcţia economică au fost surprinzătoare, o încasare foarte bună. Din punctul nostru de
vedere, suma maximă care putem să o rectificăm până la finele anului ajunge în jur de
6.100. lei. Pentru început, facem o propunere de numai 3.550 lei (este vorba despre acea
1.000 în plus) pentru că la acest moment de aceştia avem nevoie. Posibil ca în a doua
parte a anului, mai ales pentru asistenţa socială, să folosim şi diferenţa de sumă.
Rectificarea în sine se face numai în urma încasărilor foarte bune la bugetul local, ceea ce
ne arată că în Botoşani se mişcă lucrurile. Aceşti bani vin din impozitul pe venit, înseamnă
că sunt salarii şi locuri de muncă, firme care au activitate. Mai dorim să oferim bătrânilor şi
copiilor şansa de ca călători cu mijloacele de transport în comun cu maxi – taxi în mod
gratuit.
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, în forma prezentată de către
executiv, cu amendamentul depus la mapă şi cu cele propuse de d-nul Ghiorghiţă în timpul
discuţiilor.
Art.1. – se supune la vot şi este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor
prezenţi (18).
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18).
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi (18).

Punctul nr. 2 :
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 20.000.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de
interes local.
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de avizare
asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării.
Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra
proiectului de hotărâre supus adoptării.
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, în forma prezentată de către
executiv.
Art.1. – se supune la vot şi se obţine următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 vot împotrivă (Drelciuc).
Art.2. – este obţinut următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 vot împotrivă (Drelciuc).
Art.3. – se supune la vot şi se obţine următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 vot împotrivă (Drelciuc).
Art.4. – este obţinut următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
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1 vot împotrivă (Drelciuc).

Art.5. – se supune la vot şi se obţine următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 vot împotrivă (Drelciuc).
Art.6. – este obţinut următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 vot împotrivă (Drelciuc).
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat :
- 17 voturi pentru
1 vot împotrivă (Drelciuc).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei, d-ra preşedinte
de şedinţă, consilier Adriana Carmen Bălăucă, declară închise lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Adriana Carmen Bălăucă

Redactat şi dactilografiat,
Mocanu Niculina

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

