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Prin dispozitia nr. 1239 din 04.09.2017, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local În şedinţă ordinară pentru data de 06 septembrie 2017, ora 1000 , În sala de şedinţe 

a Primăriei. 

Dispoziţia nr, 1239 din 04.09.2017 este anexată la dosarul şedinţei. 

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

şi pe site-ul propriu. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât În scris, cât şi pnn 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 pentru aprobarea Planului de ACţiune pentru Energie Durabilă 
PAED - al Municipiului Botoşani pentru perioada 2012-2020" 

2.	 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 
scutirilor de la plata majorărilor de Întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale 
datorate bugetului local de către Întreprinderile care activează pe raza administrative 
teritorială a Municipiului Botoşani. 

Nota anexă cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: 

1.	 Proiect de hotărâre privind Înfiinţarea a două posturi de natură contractuală· consilier 
grad I şi consilier grad II În cadrul organigramei si statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Botoşani + Compartiment GAL, pe durata 
determinată de implementarea proiectului "Un nou Început - GAL Botoşani, sprijin 
pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile" 

Şedinţa este legal constituită. 



Proces verbal şedinţă de indată a Consiliului Local Botoşani 

din data de 06 septembrie 2017 

La lucrările şedinţei participă 17 de consilieri în funcţie, lipsind doamnele consilier 
Andreea Buiuc şi Daniela Vicol şi domnii consilieri lulian Blaga, Cătălin Boboc şi Paul Octav, 
având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - astăzi suntem în această formulă deoarece 
avem câteva puncte stresante pe ordinea de zi, şi, înainte să votăm ordinea de zi, aş dori să supun 
atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, deoarece 
colegul nostru Cătălin Boboc încă este plecat în concediu, am fost desemnat de grupul 
consilierilor PNL să fac eu aceste onororuri. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţa de astăzi, acestea a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17). 

Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Cristian Ţurcanu - înainte de a supune la vota 
ordinea de zi, îi urăm colegei noastre Cătălina Lupaşcu multă sănătate, putere de muncă şi 

acelaşi spirit combativ, să nu încetaţi niciodată să luptaţi pentru cauza liberalismului. 

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu nota anexă, aceasta a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17). 

Fiind supuse la vot cererile de învoire, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (17). 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de 

Acţiune pentru Energie Durabilă - PAED - al Municipiului Botoşani pentru perioada 2012
2020" - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17). 

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor 

de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor 

şi taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza 

administrative - teritorială a Municipiului Botoşani - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot 
proiectul de hotărâre cu amendament, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consiIier Ady Petruşcă). 

Punctul 1 de pe Nota Anexă - Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a două posturi de 

natură contractuală - consilier grad 1 şi consilier grad Il În cadrul organigramei si statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani + Compartiment GAL, 

pe durata determinată de implementarea proiectului "Un nou început - GAL Botoşani, sprijin 
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Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local Botoşani 

din data de 06 septembrie 2017 

pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile H - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot 
proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Eugen Cristian Ţurcanu - declară lucrările şedinţei de îndată 

închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, SECRETAR, 

Oana Gi~~fJ'rgescu 
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