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Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
 

Municipiului Botoşani din data de 08 septembrie 2017
 

Prin dispoziţia nr. 1257 din 07.09.2017, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 08 septembrie 2017, ora 1000, în sala de şedinţe 

a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1257 din 07.09.2017 este anexată la dosarul şedinţei. 

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

şi pe site-ul propriu. 

Invitaţiile 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 
lucrărilor şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1.	 Proiect de hotărâre pentru rectificare bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 
2017. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 13 de consilieri În funcţie, lipsind doamnele consilier 
Andreea Buiuc, Cătălina Camelia Lupaşcu şi Daniela Vicol şi domnii consilieri Gabriel Augustin 

Alecsandru, Iulian Blaga, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Paul Octav, Marian Murariu şi 

Marius Leonardo Oroşanu, având depuse cereri de învoire Ia mapa preşedintelui de şedinţă. 

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

consilierilor prezenti (13). 

Fiind supuse la vot cererile de Învoire, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (13). 



Proces verbal şedinţă de indată a Consiliului Local Botoşani 

din data de 08 septembrie 201 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local al 
municipiului Botoşani pe anul 2017. 

Domnlu Primar Cătălin Mugurel Flutur - eu vă voi spune şi astăzi ce se întâmplă, este 
vorba de a aproba suma, acum ştim suma exactă pe care o primim de la Uniunea Europeană şi de 
la bugetul de stat, pe noi ne costă doar parte noastră de 5000 lei, pe care i-am luat exact de la 
proiecte europene, dar trebuie să avem această prevedere de rectificare a bugetului prin hotărâre 

ca să mergem cu proiectul mai înainte. Acum două zile nu aveam suma, acum avem şi suma, este 
cu atât mai bine pentru noi. Cu scuzele de rigoare că facem o şedinţă de îndată, dar să facem 
astfel de şedinţe când sunt lucruri bune, când primim bani şi facem ceva. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (13). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă - consilier Cătălin Boboc - declară lucrările şedinţei de îndată închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Consilier, SECRETAR,
 

Oana Ginaeeorgescu 
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