ROM ÂNI A
J UDEŢUL BOTO Ş ANI

M UNIC IP IU L BOTOŞANI
CONSILI UL LOC AL

Încheiat În cadrul
Municipiului
Prin

di spozi ţi a

PROCES - VERBAL
a C on sili ului Local al
Botoşani din data de 04 octombrie 2019

şedinţei extraordinare

nr. 11 34 din 0 1.10.20 19, Prim arul Municipinlui

Botoşani

a convocat de

indată Co nsiliul Local in şed inţă ext raordi nară pentru data de 04 octombrie 2019, ora 1000 , in

sala de

şedi nţe

"M iha i Eminescu" a

Di spozi ţi a nr,

1134 din Ol.l 0.20 19 este

Ord inea de zi a
şi

P rimăriei Botoşani .

şedi nţei

a fost

ad usă

la

anexată

la dosarul

cuno ştinţă publică

şedinţei .

prin

an u nţ

la av izierul

P rim ăriei

pe site-ul propriu.
Invit aţiile

la

şed inţă

făc ut

s-au

atât În sens, cât

ŞI

pnn co ntactarea

telefonică

a

co nsilierilor.
Este asc ultat Imnul de Stat

şi

Imnul Uniunii Europene,

după

care se trece la derul area

lucrări lo r şed i nţei .

Ordinea de zi a

hotărâre

1. Proie ct de
de

investiţii

Municipiul
3. Proie ct de

că lăto ri

următoarea :

pentru actua lizarea indicatoril or tehnico - economici ai unor obiective

pentru aprobarea proiectului "A menajare Ve rsant " Pacea", str. Pacea,

B otoşani",
hotărâre

obiectivului de

B otoşani

este

incluse in PNDL 11

hotărâre

2. Proi ect de

4. Proiect de

şed i nţe i

cod SM IS 127784 ş i a cheltuielilor legate de acest proiect.

pentru aprobarea

invest iţii " B ază sporti vă

hotărâre

rea li z ării

de C lubul Sportiv

Ş co l ar Botoşan i

Tip II"

pentru apro barea proi ectului "Transport urban du rabil in Municipiul

prin reabilitarea, modernizarea

şi

extinde rea transportul ui pu blic local de

cu tra mvai ul - Reabilitare cale rulare traseu 1OI", cod SMIS 127782

che ltuielilor legate de acest proiect
5. Proiect de
Ş edi nţa

hotărâre

a

pentru prelun girea duratei unui contract de co nces iune .

este legal constituită.

şi

a

Proces verbal şed i n ţă

e xtraordin ară

Consiliu Local Botoşa ni

din data de 04 octombrie 20 19

La

lucrări le şed inţei participă

Andreea Buiuc
Vasile Chiru

şi

ş i Cătăl i na

Camelia

17 con silieri locali în
Lupaşcu ş i

funcţ i e,

lipsind doamn ele consilier

domnii con si lieri Ioan Brânzei, lulian Blaga,

Maricel Co rne liu Max im, avâ nd depu se cereri de învoire la mapa

preşedintel ui

de

şed inţă .

Fiind supuse la vot cererile dc învoire a doamnelor consilier Andreea Buiuc
Camelia

Lupaşcu ş i

a domnilor con silieri Ioan Brânzci, Iulian Blaga, Vasile Ch iru

Corn eliu Ma xim, aces tea au fost aprobate cu unanimi tate de voturi a consilieri lor

Domnul preşedinte de

şedinţă

Mar ius Leonardo

con silierilor locali, pentru a acorda cinstea
de

cetăţean

să

de onoa re,

facem partea

Fiind
con silieri lor

festivă

s u p u să
prezenţi

ş i Că t ă l i na

a

şi

şi

prezenţi

Oroşanu - după di scuţi a

Maricel
(17).

cu grupurile

timpul cuvenit ceremoni ei de înm ânare a

di stincţi ei

parcurgem întâi ordinea de zi, urmând ca la terminarea ordin ii de zi

şed i n ţe i

de

să

astăzi .

la vot ordinea de

ZI,

aceasta a fost

aprobată

cu unanimitate de vot uri a

( 17).

Punctul 1 de pe ord inea de zi - Proiect de

tehnica - economici ai

111101'

hot ărâre

pentru actualizarea indicatorilor

obiective de investitii incluse in PNDL 11 - este avizat favo rabil de

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3

şi

nr. 5, nu

aprobat cu unanimitate de voturi a consi lierilor

prezintă discuţii , şi ,
prezenţi

Punctu l 2 de pe ord inea de zi - Proiect de

fiind supus la vot, aces ta este

(17) .

hotărâre

"Amenajare Versant " Pacea ". str. Pacea, Municipiul

pentru aprobarea pro iectului

Botoşani ",

cod SMIS 127784

şi

a

cheltuielilor legat e de acest proi ect - este avizat favo rabil de comisiile dc specialitate nr. 1, nr. 3
şi

nr. 5, nu

prezi ntă d iscuţii , ş i,

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a

con silierilor prezenţi (17) .

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de

Clubul Sportiv Scolar

Botoşani

a obiectivului de

favorabil de com isiile de specialitate nr. 1,

Of.

3

hotărâre

pentru aprobarea

investiţii " Bază sport ivă

şi

nr. 5, nu

de

Tip Il " - este avizat

prezintă di scuţi i , şi ,

vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consi lierilor prezenţi ( 17).
2

realiz ării

fiind supus la

Proces verbal şed i nţă

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de

.. Transpo rt urban durabil în Municipiul
transportului public local de
SM1S 127782

şi

călători

Botoşani

ex t rao rdina ră

Cons iliu Loca l Bo toşa n i
din data de 04 octombrie 20 19

hotărâre

pentru aprobarea proiectului

prin reabilitarea, modernizar ea

şi

extinderea

cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 1()1 ", cod

a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de

specialitate nr. 1, nr. 3

şi

nr. 5, nu

prezintă di scuţii , şi ,

tiind supus la vot, acesta este aproba t cu

unanimit ate de voturi a consilieril or prezenţi ( 17).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

pentru prelungirea duratei unui

contract de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de spec ialitate nr. 1, nr. 3
p rezintă di scuţii , şi,
p reze nţi

şi

nr. 5, nu

fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor

(17).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi
preşedinte

de şed i nţă - consilier Marius Leonardo

Dup ă

încheierea

lucrăril or şed i n ţe i,

şi

timpul alocat

O ro şan u

-

şedinţei

de

astăz i ,

d ecl ară luc răril e şed i nţei

au fost decernate titlurile de

cetăţean

domnul

închise.

de onoare

domnului profesor Adrian Panaete ş i elevului Tudor Cardaş.

PREŞEDI NTE D E Ş E DINŢĂ,
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Redactat ,i dactilografiat,
Alina Ecate na Manolache
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