ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 02 octombrie 2015

Prin dispoziţia nr. 1537 din 29.09.2015, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 02 octombrie 2015, orele 1000 , in sala de
şed inţe a Primăriei.
Dispoziţia

şi

nr. 1492 din 17.09.2015 este

Ordinea de zi a
pe site-ul propriu.
Invitaţiile

şedintei

a fost

adusă

anexată

la dosarul

la cunoştinţă

publică

şedinţei.

prin

anunţ

la avizierul

Primăriei

la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea 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 hotărăre privind rectificarea bugetului local al municipiului pe anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea unui bun
concesionat către S.C. Urban Serv S.A.
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor amplasamente
situate În incinta obiectivului "Parc Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa",
Nota anexă:
1. Proiect de hotărăre privind
2. Proiect de hotărâre privind
Şedinţa este

legal

constituită.

La lucrările şedinţei 16 de consilieri În funcţie, fiind învoiţi patru consilieri. doamnele
consilier Lidia Bucşinescu, Elena Lazarec şi Aura Simion şi domnul consilier Ovidiu Daniel
Luca, având depuse cerere de Învoire la mapa preşedintelui de şedinţă şi lipsesc doamna consilier
Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi Paul Onişa,
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şedinţă extraordinară

Fiind supuse la vot cererile de învoire, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi (16).
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este
consilierilor prezenţi (16).
Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de
al municipiului pe anul 2015.

aprobată

hotărâre

cu unanimitate de voturi a

privind rectificarea bugetului local

Domnul director Cornel Hergheligiu - Prezenta rectificare bugetară a fost făcută nu
pentru primul proiect, Împărat Traian, Tudor Vladimirescu şi Săvenilor, ci pentru cel de-al
treilea, Cuza Vodă şi Victoriei. Este vorba despre sumele primite de la Uniunea Europeană pe
finanţare nerambursabilă.

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - ca
sau este greşit titlul proiectului sau încadrarea?
Doamna Administrator Public Adriana

Zăiceanu

să înţeleg

mai bine, este

greşit

proiectul

- titlul proiectului.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot
(domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi l abţinere (domnul consilier Cătălin
Virgil Alexa).

împotrivă

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune,
casare şi valorificarea unui bun concesionat către s.e. Urban Serv S.A., nu prezintă discuţii, şi,
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru şi l abţinere (domnul consilier Stelian
Pleşca).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
a unor amplasamente situate in incinta obiectivului "Parc Regional de Agrement,
Turistic şi Sportiv Cornişa.

publică

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa - acest păroiect a mai fost supus o dată
dezbaterii, s-au adus nişte amendamente, a fost supus exact în aceeaşi formă, eu voi fi împotrivă.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost respins cu 9 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil AJexa, Eugen Sorin Apostoliu şi Corneliu Daniel
Furtună) şi 4 abţineri (domnii consilieri Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelina Pleşca
şi Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 253 din 2015 privind studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe pentru tineret destinate
închirierii din Şoseaua Iaşului fn. din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, 80 unităţi
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Botoşani

din data de 02 octombrie 2015

locative", nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru
abţinere (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună).

şi

1

Punctul 2 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Pulbice. prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a
amplasamentului Sală de Sport Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani şi asigurarea
condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii "consolidare şi reabilitare Sală de
Sport a Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" ", nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot,
acesta este aprobat cuunanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (16).
Domnul

preşedinte

lucrările şedinţei,

pentru a

lămuri

am să vă
problema.

de şedinţă Mihai Cristinel Brumă - nu inainte de a incheia
rog să-mi daţi voie să dau cuvântul domnului dirtector Drelciuc

Domnul director Simion Dreliuc - stimaţi consilieri, imi cer scuze de modul in care mă
prezint in faţa dumneavoastră, dar răspunsul pe care mi l-a dat banca la creditul contractat a
solicitat o hotărâre AGA. Noi am organizat o licitaţie, pentru a indeplini planul de investiţii, in
principal, pentru a achiziţiona utilaje din anul acesta, care vor lucra in iarna aceasta pe şoselele
municipiului, banca ne-a cerut o Hotărâre de Consiliu Local a acţionari lor, prin care aprobăm
creditul la BCR, şi dumneavoastră imputerniciţi directorul general şi directorul economic să
semneze contracul cu BCR. Noi am făcut achiziţia conform Ordonanţei ne. 34, banii respectivi,
850 mii lei au fost aprobaţi prin hotărâre de Consiliu Local, aceasta este formalitatea prin care
banca ne eliberează efectiv banii, şi, având in vedere t6imupl scurt, am primit ieri răspunsul de la
bancă, in ce condiţii ne poate elibera creditul, şi, avâd in vedere convocarea dumneavoastră, mi
am permis să vin in faţa dumneavoastră cu această solicitare.
Se trece la discuţiile AGA Urban Servo
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă - consilier Mihai Cristinel Brumă - declară lucrările şedinţei extraordinare
inchise.
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SECRETAR,
Ioan Apostu

