
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

COI\SILIUL LOCAL 

PROCES - VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 13 octombrie 2017 

Prin dispoziţia nr. 1367 din 12.10.20 \ 7. Primarul municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local În şedinţă de Îndată pentru data de 13 octombrie 2017. orele IOlO În sala de şedinţe 

a Primăriei. 

Dispozitia nr. 1367 din 12.10.2017 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe s;le-ui propriu. 

precum şi la avizierul Primăriei. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât În scris, cât şi prin contactarea telefonică a consilierilor. 

Estc 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 modificarea HCL nr. 213/2017 şi aprobarea Statutului ŞI 

Actului Constitutiv al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală "Botoşani pentru Viitor". 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al municipiului Botoşani. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă un număr de 19 de consilieri În funcţie. lipsind domnişoara 

consilier Andreea Buiuc şi domnii consilieri Gabriel Augustin Alec sandru, Ioan Brânzei şi Marius 

Leonardo Oroşanu, având depuse cereri de Învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 



Proces verbal şedinţă de indată a Consiliului Local Botoşani 

din datade 13 ocrorobrte 2017 

Fiind supuse la vot cererile de învoire a domnişoarei consilier Andreea Buiuc şi ale 

domnilor consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Ioan Brânzei şi Marius Leonardo Oroşanu, 

acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fOSI aprobată cu unanimitatea voturilor 

consilieri lor prezenţi (19\. 

Punctull de pe ordinea de zi - Proiecl de hotărâre pentru modificarea HeL nr. ]1]12017 

şi aprobarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei Grup de Acţiune l.ocală "Botoşani 

pentru Viilor" - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot proiectul de hotărâre. acesta este aprobat 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiecl de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani - nu prezintă 

discuţii, şi, fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (19). 

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

preşedinte de şedinţă - consilier Cătălin Boboc - declară lucrări le şedinţei închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, SECRETAR, 

Oana ~orgescux::
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