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Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 15 iunie 2016 

Prin dispoziţia nr. 1174 din 13.06.2016, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă de Îndată pentru data de 15 iunie 2016, orele 1000

, În sala de şedinţe a 
Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1174 din 13.06.2016 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul 
Primăriei, precum şi pe site-ul propriu. 

Invitaţiile 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 hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 
anul 2016. 

2.	 Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a bunurilor realizate prin 
proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 
Botoşani pentru perioada 2008-2029 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterii eficienţei energetice" SMIS 24752 şi completarea listei bunurilor 
concesionate către S.C. Modem Calor S.A. Botoşani. 

3.	 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie a bugetului local şi a 
bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a 
bugetului instituţiilor publice finanţare integral din venituri proprii, a veniturilor şi 

cheltuielilor evidenţiate În afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe 
anul 20 15. 

Şedinţa este legal constituită. 



Proces verbal şedinţă de tndată Consiliu Local Botoşani 

din data de 15 iunie 2016 

La lucrările şedinţei 19 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier Nica 
Tereza şi Elena Lazarec, având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă, şi 

lipsind doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Ovidiu Daniel Luca. 

Fiind supusă la vot învoirea doamnelor consilier Nica Tereza şi Elena Lazarec, acesta 
este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (19). 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu aprobată cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi în sală (19). 

Punctul t de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
fondurilor externe nerambursabile pe anul 20/6 - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Cristian Lazarovici). 

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind inventarierea in domeniul 
public a bunurilor realizate prin proiectul "Reabilitarea sistemului de termojicare urbană la 
nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2008-2029 În scopul conformării la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficienţei energetice" SMIS 24752 şi completarea listei bunurilor concesionote 
către S.c. Modern Ca/ar S.A. Botoşani - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 15 voturi pentru şi 4 abţineri (domnii consilieri Lucel Butnariuc, Corneliu Vicenţiu 

Daniliuc, Cristian Lazarovici şi Paul Onişa). 

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de 
execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice finanţote integral sau parţial din 
venituri proprii, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a 
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe 
anul 20/5. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - ni se pune pe tapet din nou execuţia 

bugetară, pe care am respins-o parcă cel puţin încă o dată. Nu ar fi prea multe de spus, decât că a 
fost un an al tristeţilor şi al neîmplinirilor, se vede clar de pe această execuţie bugetară, şi îmi 
pare rău că fostul primar nu este aici, ca să ne fi explicat încă O dată măreţia lucrurilor înfăptuite 

de dumnealui, dar, după cum am citit în presă, bănuiesc că lucrează în schimbul doi sau schimbul 
trei, deşi îi dăm şi spor de noapte dacă lucrează numai după-amiaza şi noaptea. Era o glumă, 

evident. Nu am susţinut nici data trecută această execuţie bugetară, nu văd de ce aş susţine-o şi 

acum. Ba, mai mult.am văzut că nu ne-a explicat nimeni de ce este acest grad scăzut dc încasări, 

de ce am rămas cu atătea lucruri neefectuatc, dar cred că cetăţenii şi-au spus cuvântul pe 5 iunie. 

Fiind supus ta vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 10 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 8 abţineri (doamna consilier Cătălina 

Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Lucel Butnariuc, Corneliu 
Vicenţiu Daniliuc, Cristian Lazarovici, Radu Lebădă, Paul Onişa şi Eugen Cristian Ţurcanu). 
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Proces verbal şedinţă de Îndată Consiliu Local Botoşani 

din data de 15 iunie 2016 

Doamna preşedinte de şedinţă Cătălina Camelia Lupaşcu - stimaţi colegi, vă 

mulţumesc pentru participare, iată, s-au încheiat patru ani în care am guverat, cu bune şi cu rele, 
adirninistraţia municipiului Botoşani. Succes în continuare tuturor! 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, doamna 
preşedinte de şedinţă - consilier Cătălina Camelia Lupaşcu - declară lucrările şedinţei de îndată 

închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier, SECRETAR, 

Ioan Apostu Cătăli Camelia Lupaşeu 

Redactat şi dactilografiat,
 
Alina E~a Manolache
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