ROM ÂNI A
J UDEŢ UL BO TO Ş ANI

M UNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat În cadrul ş ed i nţei ext rao rdina re a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 17 octombrie 20 19
Prin dispoziţi a nr. 1170 din 15.10.2019, Primarul Municipi ului Botoşan i a co nvocat de
Î n dată Consiliul Local În şed inţă ext rao rd i nară pentru data de 17 octo mbrie 20 19, ora 1400 , în
sala de şed i nţe "Mihai Em inescu" a Primări ei B otoş ani .
Di sp oziţi a Of.

1170 din 15.10.2019 este a nexată la dosarul şedi nţei.

Ordinea de zi a şed i n ţe i a fost ad usă la c unoşt i nţă publică prin anu nţ la aviz ierul P ri mă riei
şi pe site-ul propriu.
Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât În scris, cât ş i prin contactarea tel efonică a
consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat ş i Imnul Uniunii Europene, după ca re se trece la derul area
lucrări lo r şedinţei .

1.

2.

3.

4.

5.

Ordinea de zi a şed i nţei este urm ătoarea :
Proiect de h otărâre pentru apro barea proiectului "Transport urban durab il În Municipiul
B otoşani prin reabilitarea, moderni zarea ş i ext inderea transportului publ ic local de
căl ăt ori cu tram vaiul - Reabilitare cale rulare trase u 102", cod SM IS 127783 ş i a
cheltuiel ilor legate de acest proiect
Proiect de h otărâre pentru aprobarea proiectului "A MENA JA REA ZONEI DE
REC RE ERE, STR. VÂRNAV, NR. 17 A, ÎN MUNI CIPI UL BOTO ŞAN I" , cod SMIS
1277 85 ş i a cheltuielilor legate de acest proiect
Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectul ui "ÎM BUNÂTÂŢ I REA REG EN ERÂRII
FIZICE, ECONOMICE Ş I SOC IALE A CO MUN I TÂŢ ILO R MARGINALI ZATE AMENAJA RE ZONÂ DE RECR EERE ADRIAN ADAM IU NR. 12B ÎN MUN ICIPIUL
BOTOŞAN I", cod SMIS 127787 ş i a cheltui elilor legate de aces t pro iect
Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectu lui " ÎMBUNÂ T ĂŢ I REA REG ENERÂRII
FIZ ICE, ECONOM ICE Ş I SOC IALE A COMUN I TÂŢ ILOR MA RG INALIZATE AMENAJA RE ZONÂ RECR EER E STR. ADRIAN ADAM IU FN ÎN MUN ICIPIUL
B OTOŞ A NI " , cod SM IS 12778 6 şi a che ltuielilor legate de acest proiect
Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "ÎMBUNÂTÂ ŢI REA REGENERĂR I I
FIZICE, ECONOMICE Ş I SOCIAL E A CO MUN I TÂŢ ILO R MAR GINALI ZAT E -
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Proces verba l şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data dc 04 octombrie 2019
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AM ENAJARE ZONĂ DE RECREERE ALEEA NUC ULU I NR . 12A ÎN MUN IC IPIUL
BOTOŞAN I ", cod SM IS 127789 ş i a chehuielilor legate de acest pro iect
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Î M B UN Ă T Ă ŢIR EA R EG EN ERĂRII
FIZICE, ECONOMICE ŞI SO CIALE A COMUN ITĂŢILOR MARGI NALI ZATE AMENAJA RE ZONĂ RECREER E STR. PACEA ÎN MUNICIPI UL BOTOŞANI" , cod
SM IS 127788 ş i a chehuielilor legate de acest proiect
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea pro iectului "CON ST RU IRE ŞI ECHIPAR E C RE Ş Ă
PENTRU EDUCAŢIA TIMP URIE ANT EPR EŞCOLARĂ CART IER ANL C I Ş MEA",
cod SMIS 127792 şi a che ltuie lilor legate de acest proiect
8. Proiect de hotărâre pen tru aprobarea Studiului de oportunitate ş i Caietului de sarcini ale
serviciului de salubri zare ş i dcsz ăpczire a municipi ului Botoşani , ce va fi concesionat pe
d urată limi tată.
Şed inţa

este legal

const ituită.

La lucrăril e ş edinţe i p arti cip ă 16 consi lieri locali În fu ncţ ie, lipsind domn i şoara con silier
Andreea Buiuc ş i domni i consi lieri lulian Blaga, Cătă l i n Boboc, Daniel Bote zatu, Vasile Chiru,
Maricel Co me liu Maxim ş i Paul Octav, avâ nd depuse cereri de învoire la mapa p reş edintelui de
şed inţă .

Fiind supuse la vot cererile de învoire a do mnişo a rei consilier Andreea Buiuc ş i a
dom nilor co nsilieri lulian Blaga, Cătă li n Boboc , Daniel Boteza tu, Vasi le Chiru, Mar icel Co rneliu
Max im ş i Pau l Oc tav, aces tea au fost aprobate cu unanim itate de vot uri a con silierilor prezenţi
(16).
Fiind su pusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost
con silierilor prezenţi (16).

aprobată

cu unanimitate de voturi a

P unctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea pro iectului
" Transport urban durabil Î/I Municipiul Botoşani prin reabilitarea. modernizarea şi extinderea
transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 102" . cod
SMIS 127783 şi a cheltuielilor legate de acest proiect - este avi zat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă d i scuţii, ş i, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consi lieri lor prezenţi (16) .
P unct ul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului
"AMENAJAREA ZONEI DE RECREERE. STR. VÂRNAV. NR. 17 A. ÎN MUNICIPIUL
BOTOSANI". cod SMIS 127785 şi a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil
de comisii le de specialitate nr. 1, nr. 3 ş i nr. 5, nu prezintă di scuţii , ş i , fiind supus la vot, acesta
este aprobat cu unanimit ate de voturi a con silierilor prezenţi ( 16).
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Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşan i
din data dc 04 octombrie 20 19
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Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

pentru aprobarea proiectului

"iMB UNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ŞI SOC IALE A COMUNITĂŢIL OR
MARGINALIZA TE - AMENA JA RE ZONĂ DE RECREERE AD RIAN ADA MIU NR. 12B iN

MUNICIPIUL B OTOŞA NI", cod SMIS 12778 7 şi a cheltuielilor legate de acest proiect - este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 ş i nr. 5, nu p rezi ntă di scuţ ii, ş i, fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu unanimit ate de voturi a consilierilor prezenţi ( 16).
Punctul 4 de pe ordine a de zi - Proiect de hotărâre pe ntru aprobarea proiectului
" iMB UNĂTĂŢIR EA REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ŞI SOC IALE A COMUNITĂŢILOR
MARGINALIZATE - AMENAJA RE ZONĂ RECREERE STR. ADRIAN ADAMIU FN iN
MUNICIPIUL BOTOŞA NI", cod SMIS 127786 şi a cheltuielilor legate de acest proiect - este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 ş i nr. 5, nu prezintă di scuţii , ş i , fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (16) .
Punctul 5 de pc ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului
"iMB UNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE. ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢIL OR
MARGINA LIZATE - AMENA JARE ZONĂ DE RECREERE ALEEA N UCULUI NR. 12A iN
MUNICIPI UL B OTOŞA NI", cod SMIS 127789 şi a cheltuielilor legate de acest proi ect - este
avizat favorabil de comi siile de specialitate nr. 1, nr. 3 ş i nr. 5, nu prezintă di scu ţ ii , şi, fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilieri lor prezenţ i ( 16).
Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre

pentru aprobarea p roiectului

"iMB UNĂTĂŢIRE.'A REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ŞI SOC IALE A COMUNITĂŢIL OR

MARGINA LIZATE - AMENAJARE ZONĂ RECREERE S TR. PACEA iN MUN ICIPIUL
BOTOŞA NI", cod SMIS 12 7788 şi a cheltuielilor legate de acest pro iect - este avizat favorabil
de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă di scuţii , şi, fiind supus la vot, acesta
este aprobat cu unanimit ate de voturi a con silierilo r prezenţi ( 16).
Punctul 7 de pc ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului
"CONSTRUIRE ŞI ECHIPARE CREŞĂ PENTR U ED UCAŢIA TIMPURIE A NTEPREŞCOLA RĂ
CARTIER ANL C1ŞMEA ". cod SMIS 12 7792 şi a cheltuielilor legate de acest pro iect - este
avizat favorabil de comi siile de specialitate nr. 1, nr. 3 ş i nr. 5, nu prezintă di scuţi i , ş i , fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu unanimit ate de voturi a consilierilor prezenţi ( 16).
Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprob area Studiului de
oportunitate şi Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare şi desz ăpezire a municipiului
Botoşani, ce va f i concesionat pe durată limitată - este avizat favorabil de comi siile de
specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.
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Proces verbal şe d i n ţ ă

ex t rao rd i na ră

Co nsiliu Local Botoşa n i
din da ta de 04 octombrie 20 19

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - am înţ eles că, până la urm ă, este o mi că
modificare undeva, nu am mai reuşit să îmi descarc ultima versiune, s-a mai modificat ceva sau
nu?
Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - nu. E o s i n tagm ă, răm ân e varianta întrre 6 ş i
12 luni .
Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a co nsilierilor

prezenţ i

(16) .

Domnul preşedinte de şedinţă Marius Leonardo Oroşanu - sti maţ i colegi,
cunoşt i n ţă faptul că şedi nţa ord inară va fi pe data de 23 octo mbrie, la ora 10.

vă

aduc la

Epuizându-se material ele din ordinea de zi şi timpul alocat şed i nţe i de astăz i, domnul
preşed inte de şed i nţă - consilier Marius Leonardo Oroşanu - d ecl ară lucrăril e şed i n ţ ei închise.

PREŞ EDINTE DE Ş EDINŢĂ,

SECRETAR G ENERAL,
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