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Încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 05 septembrie 2016 

Prin dispoziţia nr. 1655 din 02.09.2016, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local În şedinţă extraordinară pentru data de 05 septembrie 2016, orele 14°°. În sala de 
şedinţe a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1655 din 02.09.2016 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei 

şi pc s;Il'-ul propriu. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât În scris. cât ŞI prin contactarea telefonică a 
consi Iieri lor. 

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 rectificarca bugetului local al municipiului pentru anul 
2016. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 21 de consilieri În funcţie. lipsind domnisoara consilier 
Andreea Buiuc şi domnul consilier Ştefan Mihai, având depuse cereri de Învoire la mapa 
preşedintelui de şedinţă. 

Fiind supuse la vot cererile de Învoire, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (21). 

Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - a venit o solicitare din partea societăţii Urban 
Serv, prin consiliul de administraţie, prin care se doreşte convocarea Adunării Generate a 
Acţionari lor pentru aprobarea acordării unei scrisori de garanţie bancară de bună plată În suma 
de 390 mii Ici. pentru a putea fi primite deşeurile la Stăuceni. 

Rugămintea este să introducem şi acest proiect pe ordinea de zi. pentru a putea aproba şi 

această solicitare, dacă sunteţi de acord. 



Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 05 septembrie 2016 

Fiind supusă la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată de domnul consilier Andrei. 
aceasta a fost aprobată cu 20 de voturi pentru şi I abţinere (domnul consilier Marius Leonardo 
Orosanu). 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectiţicareu bugetului locul 
al nmnicipiului pentru anul 2016, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21), 

Punctul 2 de pe ordinea de zi .. Convocarea Adunării Generale a Acţionorilor pentru 

aprobarea acordârii unei scrisori de garanţie bancară de bună plată in suma de 390 mii lei - a 

fost aprobată cu 19 voturi pentru şi 2 abţin eri (domnii consilieri Cătălin Boboc şi Marius 
Leonardo Oroşanu), 

Discuţiile ce au avut loc In cadrul adunării generale urmează să tic consemnate de 

secretariatul societăţii. 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Gabriel Augustin Alecsandru - declară lucrările şedinţei 

extraord inare înch ise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Consilier, ~~~CRETAR,
 
Gabriel Augustin Alecsaudru
 T 
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