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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 19 decembrie 2012 
 
 
 Prin dispoziţia nr.5.459 din 18.12.2012 Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 19 decembrie 2012, orele 1100, în 
sala de şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr.5.459 din 18.12.2012 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ  la avizierul 
Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si 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. 
 

Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
 

La lucrările şedintei participă un număr de 21 consilieri lipsind domnii consilieri 
Malancea Radu şi Onişa Paul, având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de 
şedinţă. 
 

Se supune la vot învoirea domnilor consilieri Malancea Radu şi Onişa Paul, care 
au depus cerere de învoire de la şedinţa de astăzi, la mapa preşedintelui de şedinţă şi 
se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). D-nul consilier Alexa 
Cătălin nu era în sală. 

 
Şedinţa este legal constituită. 

 
D-nul consilier Iliuţă – preşedintele şedinţei, prezintă proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2012 împreună cu un 
amendament verbal care este ca urmare a unei situaţii de urgenţă respectiv alocarea 
sumei de 15.000 lei pentru fondul de rezervă a Consiliului Local, pentru ajutorarea 
persoanelor izolate din judeţ. Aceşti bani se iau de la mentenanţa de la iluminatul 
public. Acest amendament are ca drept scop constituirea sumei de 15.000 lei pentru 
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ajutorarea sinistraţilor din judeţ şi se constituie ca sumă la fondul de rezervă a 
Consiliului Local iar ca sursă este vorba despre cheltuielile cu mentenanţa sistemului de 
iluminat public. 

 
D-nul Primar Portariuc – face o scurtă precizare că, hotărârea s-a luat în urma 

discuţiilor pe care le-a avut la Comandamentul de iarnă judeţean datorită situaţiei 
apărute în Nordul judeţului unde sunt localităţi izolate, fiind nevoie urgentă de alimente 
pentru locuitorii din aceste zone. Primăriile din zonă sunt în incapacitate de a asigura 
rapid alimente, nefiind nici la dispoziţia Primăriei municipiului Botoşani şi poate ar trebui 
să se ia în considerare ca pe viitor să avem un asemenea fond de rezervă, pentru că 
suntem Primăria care are un cuvânt de spus în Botoşani şi putem să-i ajutăm pe ceilalţi 
mai defavorizaţi, nu trebuie să aşteptăm ajutoare de la Bucureşti. În acest sens s-a 
propus alocarea acestei sume de urgenţă urmând ca şi pe viitor să avem un fond de 
rezervă constituit pentru asemenea situaţii. De asemenea mai completează că în 
discuţia avută şi cu d-nul Ministru, Botoşaniul v-a cere astăzi sume şi pentru 
deszăpezire astfel încât, prezentându-i situaţia existentă şi în municipiul Botoşani în 
ultimele 10 zile când s-a lucrat la capacitate maximă şi s-a cheltuit aproximativ 1 milion, 
astfel că  în fiecare zi de deszăpezire sunt cheltuieli de aproximativ un miliard lei vechi, 
se v-a cere din fondul de rezervă a Guvernului o sumă pentru a ne putea descurca 
până la sfârşitul anului, urmând ca anul viitor să fie cuprinse sumele în buget. 
 

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei şi amendamentul, şi se aprobă cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). D-nul consilier Alexa Cătălin nu era în 
sală. 

 
Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea rapoartului de avizare 

pentru proiectul de hotărâre şi amendament. 
 
Comisia de specialitate nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 

amendamentul. 
 
 Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii, observaţii. 
 
 D-nul consilier Cristescu – referitoar la modernizare şi reabilitare accese 
pietonale, a înţeles că lucrările sunt deja făcute şi doreşte să ştie unde anume şi cine a 
semnat recepţia. 
 
 D-nul preşedinte de şedinţă – lucrările sunt făcute în zonele care sunt cuprinse în 
proiect, începând cu Pietonalul Unirii, Pietonalul Transilvaniei, zona pieţii, parcarea 
subteran  inclusiv iluminatul ornamental şi recepţiile sunt semnate de diriginţii de şantier 
şi cei în drept să le semneze. 
 
 D-nul consilier Cristescu – întreabă de ce înainte de alegerile locale, s-a spus că 
lucrările nu corespund cu ceea ce este în teren, trotuarele nu sunt drepte, există locuri 
unde trotuarele s-au lăsat şi când plouă se formează bălţi mari la intrări în magazine şi 
multe alte probleme. Acum se dă drumul la bani, dumnealui nu spune nu dar problema 
este de ce lucrările nu sunt corespunzătoare, pentru că sunt foarte mulţi pietoni, 
proprietari de magazine care se plâng de aspectul trotuarelor la intrarea către magazin. 
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 D-nul preşedinte de şedinţă – lucrarea a început de mult şi nu s-a terminat, nu 
există un proces verbal de recepţie a lucrărilor, deci calitatea se discută la momentul 
respectiv, cu toate că se poate discuta şi pe parcursul execuţiei lucrărilor, dar cu 
siguranţă se vor face toate observaţiile necesare la momentul când se v-a efectua 
lucrarea. Deocamdată se discută despre lucrări care s-au făcut, au fost achitate, s-au 
făcut cereri de rambursare către Agenţia de Dezvoltare Regională iar acum se primesc 
parte din banii care s-au dat, astfel că se completează bugetul municipiului care permite 
o rectificare pozitivă. Banii merg tot pe cheltuială de capital. 
 

D-nul preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în forma 
prezentată împreună cu amendamentul. 

 
Hotărârea în ansamblul ei împreună cu amendamentul este aprobată cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 
 
D-nul preşedinte de şedinţă – supune atenţiei d-nilor consilieri problema şedinţei 

ordinare a Consiliului Local ce v-a fi în data de 27 sau 28 decembrie 2012. 
 
D-nul consilier Ghiorghiţă – rugămintea d-nilor consilieri este ca şedinţa ordinară 

a Consiliului Local să fie în data de 28 decembrie 2012. 
 
D-nul preşedinte de şedinţă – supune aprobării ca viitoarea şedinţă ordinară a 

Consiliului Local să se desfăşoare în data de 28 decembrie 2012, ora 10,00. 
 
Cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21) s-a stabilit ca şedinţa 

ordinară a Consiliului Local să se desfăşoare în data de 28 decembrie 2912, ora 10,00. 
 
D-nul preşedinte de şedinţă – roagă pe d-nii consilieri ca vineri să vină pentru a 

lua mapele pentru şedinţă. Precizează că este necesar ca şedinţa să se desfăşoare cu 
o oră mai devreme pentru a avea timpul necesar publicării hotărârii privind impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2013. 
 
 D-nul secretar Apostu – menţionează că, dacă nu apare Hotărârea de Guvern 
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale sau stabilirea intervalelor valorice în care 
se aprobă impozitele şi taxele locale până vineri, la mapă va fi proiectul de hotărâre în 
forma publicată, urmând ca până la şedinţă, dacă apare acest act normativ să fie 
adaptat la reglementarea care este în curs de publicare în Monitorul Oficial. 
 
 D-nul Primar Portariuc – după cum a menţionat anterior şi în presă, nu 
intenţionează să fie majorate taxele şi impozitele, rămân la acelaşi nivel din anul 2012, 
urmând ca ulterior anul viitor cum vor evolua lucrurile. Populaţia este destul de 
împovărată de impozite şi nivelul de trai a ajuns extrem de jos încât trebuie ajutată 
populaţia şi agenţii economici, astfel ca măcar un an de zile să se păstreze la acest 
nivel fiscalitatea. 
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Epuizându-se timpul alocat şedinţei de astăzi, d-nul preşedinte de şedinţă – 
consilier Viorel Iliuţă, declară închise lucrările şedinţei de astăzi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Consilier, Viorel Iliuţă                                        SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat 
  Ciubotariu Liliana   

   


