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Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
 

Municipiului Botoşani din data de 31 august 2017
 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului 
Botoşani a fost convocat În şedinţă extraordinară În data de 31 august 2017, orele 12,30, În sala 

de şedinţe a Primăriei municipiului Botoşani, cu următoarea ordine de zi: 

"1. Proiect de hotărăre privind modificarea H.C.L. nr, 61/2012 privind aprobarea 
asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului A.D.I. "Zona MetropolitanăBotoşani"", 

la solicitarea unui număr de 12 consilieri locali, Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George 
Bosovici, Ioan Brânzei, Andreea Buiuc, Vasile Chiru, Silvia Carmen Diaconu, Laurenţiu Maftei, 

Marian Murariu, Ady Petruşcă, Mihail Gabriel Tanasă Mihai Tincu şi Daniela Vicol, prin adresa 
nr.597/31.08.2017. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunt pe site-ul propriu. 

Invitatiile 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 
lucrări lor şedinţei. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 12 de consilieri În funcţie, lipsind doamna consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, 

Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ştefan Mihai, Paul 
Octav, Marius Leondardo Oroşanu şi Eugen Cristian Ţurcanu. 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenti (12). 



Proces verbal şedinţă de Îndată a Consiliului Local Botoşani 

din data de 31 august 2017 

Punctul 1 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind modificarea lI.C.L.NR. 
6112012 privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului A.D.J. "Zona 
Metropolitană Botoşani". 

Domnul consilier Ady Petruşcă - aş vrea să ştiu punctul de vedere al doamnei Secretar, 
dacă şedinţa este întrunită aşa cum prevede legislatia În vigoare şi dacă ai noştri colegi, situaţi în 
partea dreaptă a mâinii mele, au fost anunţaţi. 

Doamna Secretar Dana Gina Georgescu - colegele de la secretariatul consiliului local 
s-au ocupat de afişarea pe site a acestei convocări şi de contactarea telefonică a consilierilor 
locali. Am înţeles că trei persoane nu au putut fi contactate, dar a fost anunţat pe site. Majoritatea 
consilierilor este întrunită. 

Domnul preşedinte de şedinţă Mihai Gabriel Tanasă - proiectul de hotărâre 

presupune modificarea art. 4 prin înlocuirea domnului Ovidiu Portariuc cu domnul Laurenţiu 

Mafiei. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (12). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Mihai Gabriel Tanasă - declară lucrările şedinţei dc Îndată 

închise. 

PREŞEDINTE ,DE~EDINŢĂ, 

Consilîe~~ SECRETAR, 

Dana Gina Ge.~lescu 
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