ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
Municipinlni Botoşani din data de 21 septembrie 2017

Prin dispoziţia nr. 1282 din ]8.09.2017. Primarul municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă de Îndată pentru data de 21 septembrie 2017, ora 10°°. În sala de şedinţe
a Primăriei.
Dispoziţia

nr, ]282 din 18.09.2017 este

Ordinea de zi a şedinţei a fost
precum şi la avizierul Primăriei.
Invitaţiile la şedinţă

s-au

făcut

Este ascultat Imnul de Stat

şi

adusă

la

anexată

şedinţei.

la dosarul

cunoştinţă publică

atât în scris, cât

şi

prin

afişare

pe sile-ul propriu,

prin contactarea telefonică a consilierilor.

Imnul Uniunii Europene,

după

care se trece la derularea

lucrărilor şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Proiect de hotărâre pentru rectifica rea bugetului local a] municipiului
anul 2017.

Botoşani

pentru

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la D.A.L.1. şi la
proiectul tehnic pentru obiectivul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului istoric
Ansamblul Bisericii "Sfântul Gheorghe".
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a partencriatului pentru obiectivul:
"Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii "Sfântul
Gheorghe".
4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 57/20] 7 privind
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a] Autorităţii Urbane - organism intermediar de nivel
11 al POR 2014 - 2020. înfiinţat la nivelul municipiului Botoşani.

Proces verbal şedinţă

Nota

anexă

cuprinde

următorul

proiect de

extraordinară

a Consiliului Local Botoşani
dindatade21 septembrie 2017

hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Botoşani, Asociaţia
"PARTNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" şi SC AGRAFlCS COMMUNICATION
SRL În scopul Înfiinţării Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală - Botoşani" În cadrul proiectului
"UN NOU ÎNCEPUT - GAL BOTOŞANI, SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA UNEI
STRATEGII LOCALE DURABILE", ID My SMIS ] 14071.
Şedinţa

este legal

constituită,

La lucrările şedinţei participă un număr de 21 de consilieri În funcţie, lipsind domnisoara
consilier Andreea Buiuc şi domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu, 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),
Fiind supusă la vot ordinea de ZI împreună cu nota
unanimitatea voturi lor consi lierilor prezenţi (21),

anexă,

aceasta a fost

aprobată

cu

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru rectificareo bugetului local al
municipiului Botoşani pentru anul 2017- cu amendament, nu prezintă discuţii, şi, tiind supus la
vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21),
Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la D.AL!. şi la proiectul tehnic pentru obiectivul "Reabilitarea şi dezvoltarea
turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii "Sfântul Gheorghe" - nu prezintă discuţii,
şi, tiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21),
Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a
parteneriatului pentru obiectivul: "Reabilitorea şi dezvoltarea turistică a monumentului istoric
Ansamblul Bisericii "Sfântul Gheorghe" - nu prezintă discuţii, şi, tiind supus la vot, acesta a fost
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21).
Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la
HeL nr. 57/2017 privind Regulamentul de Organizare şi Functionare al Autorităţii Urbane 
organism intermediar de nivel Il al POR 2014 - 2020. înfiinţat lu nivelul municipiului Botoşani 
nu prezintă discuţii, şi, tiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenţi (21).
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şedinţă extraordinară

a Consiliului Local Botoşani
din data de 21 septembrie 2017

Punctul 1 de pe Nota anexă - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii din/re
Municipiul Botoşani, Asociaţia "PARTlvET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" şi SC
AGRAFlCS COMMUNICA nON SRL in scopul înfiinţării Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală 
Botoşani" in cadrul proiectului "UN NOU ÎNCEPUT - GAL BOTOŞANI, SPRlJLV PENTRU
DEZVOLTAREA UNEI STRATEGll LOC'ALE DURABILE", lD u. SMIS 11407/- nu prezintă
discuţii, şi, fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru şi I
abţinere (domnul consilier Ady Petruşcă),
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru
prezenţa la şedinţă, au fost hotărâri importante pentru Botoşani În ideea de a mergc cât mai repede
şi cât mai direct cu atragerea fondurilor europene.
La rectificarea de buget am făcut o propunere pentru modificarea bugetului şi alocarea unor
bani familiilor care au suferit evenimentul nefericit de acum 4 zile din strada Primăverii nr. 18.
Profit de ocazie, pentru că suntem şi noi Într-un cadru oficial. este şi presa. profit de ocazie să fac
un apel pentru toţi botoşănenii şi toate firmele care ar putea să ajute aceste familii. pentru că situaţia
nu este deloc simplă acolo. chiar şi pe dumneavoastră vă rog, poate reuşim să dăm măcar o parte
din indemnizaţia pe o lună, să ajutăm aceste familii.
Nu ştim, ori În această după-amiază, ori mâine cât va costa exact, ce ne va spune expertul.
estirnativ, pentru că după aceasta vine o parte din proiectare, cât va costa acolo reparaţia blocului,
dar ideea este că trebuie să facem, În cât mai scurt timp posibil. pentru că deja a venit anotimpul
ploios, vine frigul, ca să putem să Îi ajutăm; la fel, am să Îi rog şi pe proprietarii de acolo şi asociaţia
de proprietari să se mişte repede cu actele, pentru că nu pot ti făcute contractele decât Între expert
şi asociaţie. intre proiectant şi constructor şi asociaţie,
Vă rog să o luaţi ca pe un apel din partea mea. atât dumneavoastră. cât şi cei care pot să
ajute cetăţenii din blocul sinistrat.
Domnul preşedinte dc şedinţă Cătălin Boboc - inainte de a Încheia şedinţa. vă fac
cunoscut că pc site-ul Primăriei, la secţiunea Consiliul Local, Legea nr. 52/2003 privind
transparenţă decizională este publicat proiectul cu regulamentul circulaţiei, proiect care se află in
dezbatere publică până la data de 16 octombrie, urmând a fi supus dezbaterii În şedinţa ordinară a
consiliului local din luna octombrie.
Domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei - aş dori să Întreb colegii care se ocupă de partea
de dezvoltare a municipiului Botoşani, dacă sunt in sală. dacă ne pot transmite care este termenul
de finalizare al locuinţelor sociale pentru care astăzi am alocat bani din partea Ministerului
Dezvoltării, care pot avea inclusiv o destinaţie pentru cei care au fost afectaţi În acest imobil. şi,
de asemenea, să analizeze varianta să transformăm cele două locuinţe din Centrul Istoric din
locuinţe de necesitate În locuinţe sociale. tot pentru a putea veni în sprijinul celor care au fost
afectaţi.
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şedinţă extraordinară a

Consiliului Local Botoşani
din data de 2 J septembrie 2017

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - cel mai bine e să tie de necesitate, să fie pus
la dispoziţie un fond pentru aşa ceva. Astăzi am mai primit o parte din bani. Se lucrează la acele
blocuri în funcţie de banii care se primesc de la Compania Naţională de Investiţii. Constructorul
are un termen propus, dar este în funcţie de banii care ni se alocă, dar noi estimăm pentru anul
viitor, în vară, dacă totul merge bine. cele sociale. Şi acolo este o discuţie. pentru că ele au o
destinaţie clară, deci trebuie Hotărâre de Guvern să schimbăm, să mergem cu necesitate. dacă e un
caz social. dar, până atunci, noi trebuie să mişcăm repede. avem obligaţia să le dăm rapid.
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi. domnul
preşedinte de şedinţă - consilier Cătălin Boboc - declară lucrările şedinţei închise.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,
Căt lin Boboc

'.

-.,'
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