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HotlrAre privind Activitatea financiar contabil5 a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarl

CONSILIUL ADMINISTRATIE

intrunit in gedin!6 asldzi, 101 03 1201 5,
avAnd in vedere prevederile art.21 ali .(2) Iit.a gi alin.(7) lit.c, din Statutul Asocialiei de

reglementirile contabile aprobate pentru pe e juridice ftrd scop patrimonial,
in temeiul prevederilor art,l9 alin.2 li

Intercomunitar6. " Zona Metropolitand BOTO $

d, I qi art.20, din Statutul Asocialiei de Dezvoltare

Dezvoltare Intercomunitard, "Zona Metropo
8211991, republicatd , cu completArile si modi

Art.3 - Se aprobd Raportului Cenzorului privi
Intercomunitard "ZONA METROPOLITANA
Art,4 - Se aprobd Bilanlul contabil al Asociali
METROPOLITANA BOTO$ANI" pentru anu

tand BOTO$ANI, prevederile Legii contabilitAfii
cdrile ulterioare, ale O.M.E.F. nr. 196912007 privind

NI'",

activitatea Asocialiei de Dezvoltare
OTO$ANI" pentru anul 2014, anexa 3Iaprezenta.

i de Dezvoltare Intercomunitard "ZONA
201 4, anexa 4 la prezenta.

ARASTE

Art.l - Se aprobd Raportul de activitate al C iliului Director pentru anul 2014 a Asocialiei de
Dezvoltare IntercomunitarA "ZONA METRO LITANA BOTO$ANI" , anexa I laprezenta.
Art,2 - Se aprobd execulia bugetului de turi qi cheltuieli pentru anul 2014 a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METRO LITANA BOTO$ANI" , anexa 2la prezenta.

Art.S - Se aprobi acordarea deschrcdrii de ges une a membrilor Consiliului Director gi aparatul
tehnic al Asocialiei de Dezvoltare Intercomuni
pentru 2014.

rd "ZONA METROPOLITANA BOTO$ANI"

Ovidiu Iul

Botogani, 1010312015
HotarAre CA Nr, 16 I 1010312015

"ZONA METROPOLITANA BOTO$ANI" pentru anul 2014

inrur *i]
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Prin dispozipia de convocare nr. 1 9/ l '; .02,201 5, Pre;edintele consiliului de Administrafie alAsocialiei de Dezvoltare Interc rmunitard ''zoNA MhT'ROpot,lrATA goiosaNl,' a convocatgedinfa ordinara a consiliului de Administrafre pentru data de 05 martie 20l5,orele I 200,insala degedinfe a primdriei municipiului
intrucdt la qedinfa tonsil

cvorumur necesar, acesta s-a intr oP.t,Tffi?Jiifffi?;:d;rrunit
n scris, cdt si prin contactarea
nfa a fost invitatd mass_media
tin{a tuturor celor direct

rterialele au fost puse la dispozilie

Fiind ind dtfur:::TJili.i:J,,7 
02201r .:ffffi:rJ:.::.,,,:l,l',:ffi..,,-.T,f,.i

membrii ai cA a T, reprezentdnd uA Euni, no-ui Ciniur,, Bucecea,Vladeni Si Mihai La a doua convocare decli ratd statutard, confbrm arl.20

i.TJ,it],iht9rt'-ul 
asociatic'i' Este prezent cc.z,rul asocialiei. ciuboraru Gheorghe gi aparatr-ri

Lapropunerea lui olaru cdtalin, directorul zMBl- este ales presedinte de gedinfa cosminAndrei' membru al CA gi viceprimar Boto;ani. Pentru consemnarea dezbaterilor gi redactareaProcesului verbal este desemnat Mihalache Srxin, ,..rrtu, ul gedinlei.
Preqedintele de gedinld constatd validarea gedinlei Ei ,upun. la vot urmdtoarea ordine de zi:

Nr.
crt.

TNTTIATOR DECIDBNT

ind aprobarea raportului de
orpentru anul2014;
ind execulia bugetului cJe

ul 2014;
vind raportul cenzorul ui 20 | 4;
ind aprobarea bilanfului
ialiei de Dezvoltare

1. Proiectului de Hotarare privind acordarea descarcarii de
gestrure a membrilor consiriurui Director qi aparatur tehnic
al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard,,ZONA

Informa tor din 5.03.2015.

01 Pregedinte Consiliul de
Administratie

02. CD Consiliul de
Administralie

03. CD Consiliul de
Administrafie

04 Pregedinte
/CD

Consiliul de
Administratie
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lnteryelari, propuneri, disculii l&qq

01. Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.

02,Lapunctul2 de pe ordinea de zi se dau citire materialelor Eedinlei. Se prezintd proiectele

din ordinea de zi. Proiectul de HotdrAre privind execulia bugetului de venituri qi cheltuieli pentru

anul2014, proiectului de Hotdrdre privind raportul cenzorului 2014 gi Proiectului de l{otdrAre

privind aprobarea bilanfului contabil pe anul 2014, a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
;,ZONA METROPOLITANA BOTO$ANI" sunt prezentate de cenzorulZMBT, Ciubotaru

Gheorghe,
Dup6 prezentarea materialelor, acestea au fost supuse aprobdrii de cltre membrii Consiliului

de Adminiitrilie. Cele 3 proiecte de hotarire au fost aprobate cu unanimitate de voturi de cei

prezenfi.
03. La punctul 3 de pe ordinea de zi se dd citire Proiectului de Hotardre privind acordarea

descarcdrii de gestiune a membrilor Consiliului Director qi aparatul tehnic al Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitarh "ZONA METI{OPOI,ITANA BO'IO$ANI" pentru anul 2014.

Dupa prezentare proiectul a fost sul)use aprobirii de c6tre membrii Consiliului de

Administralie. Proiectul a fost aprobat cu inanimitate de voturi de cei prezenli.

04. Lapunctul 3 de pe ordinea de zi sunt consultali membrii Consiliului de Administralie

daci existd alte intervenlii, ia Diverse. Este anunlat acceptul Asocialiei de Mobilitate Metropolitani

privind de includere a BotoEanilor in Proiectul ,,Promovarea sistemelor urbane de transport public

de mare capacitate din RomAnia".
Epuizandu-se ordinea de zi si nefiind alte intervenfii, presedintele de qedinta Cosmin

Andrei, declara inchise lucrarile gedinlei Consiliului de Administralie al Asociafiei de Dezvoltare

Intercomunitard "ZONA METROPOI-ITANA BOTO$ANI".

Preqedinte Eedin!d,
C

Secretar,
halache Sorin

..1 ''
,t-1

",M,.rffioi,r

4o4a1prf
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PROCES - VERBAL
incheiat in cadrur gedinlei con.tllirlui ae dministratie alAsociafiei de Dezvoltare Intercomunitari "zoNA METRoFoLirdrn BoTogANl"

din data de 05/03/:2015 ora 12.00

Preqedinte de gedin!6 este ales Portariuc Ovidiu, preqedintele ADI ZMBT gi primarul
oraqului Botoqani' Pentru consemnarea dezbaterilor gi reiactarea Procesului verbal este desemnat
Mihalache Sorin, secretar al qedinlei,

Sunt prezenli 9i 5 membri ai Consiliului Director. respectiv primarii UAT-urior Botogani,
Roma, Curtegti, Bucecea, Vladeni. Este prezent cenzorul asocia{iei, Ciubotaru Gheorghe gi aparatul
tehnic aI ZMBT.

Este prezentd mass-media locale.
Ordinea de zi este urmdtoarea:

Nr.
crt.

INITIATOR DECIDENT TITLUL PROIECTULUI DE DECIZIE /FROBLETVIEI
SUPUSE DEZBATERII
Supunerea la vot a:

l. Proiectului ordinii de zi

01 Pregedinte Consiliul de
Administratie

02. CD Consiliul de
Administra{ie

METROPOI,ITANA ROTrts ANTI,' ltn

I lavota:| '.'I lur de Hotdrdre privind aprobarea raportului de
I Consiliului Director pentru anul2014;

2, Proiectului de Flotardre privind execufia bugetului de
venituri gi cheltuieli pentru anul 2014;
3. Proiectului de HotarAre privind raportul cenzorului 2014:
4. Proiectului de Hotardre privind aprobarea bilanlului
contabil pe anul 2014, a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard,,ZONA METROpOLITANA BOTO$ANI,,.

l, Proiectului de Fiotarare privind acordarea descarcdrii de
gestiune a membrilor consiliului Director gi aparatul tehnic
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard,,ZONA

03 CD Consiliul de
Administratie

04 Preqedinte
ICD

Consiliul de
Administra!ie

ulverse:
Informare despre qedinfa consiliuui Director din 5.03.20r5.

libere.
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Fiind indeplinite condiliile de convocare, s-a trecut la efectuarea prezenlei.
Sunt prezenfi I I membri ai CA ai ADI ZMBT, reprezentAnd UAT-urile Botoqani, Roma,

CurteEti, Bucecea, Vlldeni,
Fiind la prima convocare, qedinfa nu este statutard, nefiind prezentd majoritatea simpld a

membrilor (CA are in componen[637 de membrii), deci nefiind indeplinita condilia de cvorum,
potrivit art.20 pct.(11) din ROF-ul asociatiei.

Drept care preEedintele de gedinla declard gedinfa nestatutard, declard inchise lucrdrile gi

anunld urmdtoarea intdlnire pentru data de l0 martie 2015, orele 12,00, in aceeaEi locatie.

Preqedinte
Portari

inf[,
Ovidiu

Secretar,
Mihalache Sorin

r /-/J.\-r' c)i^^J(rY "?:ME1Qdont rrrrri 5

,{
lrl,vlnqtt'z
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PROCES _ VERBAL
incheiat in cadrul gedin{ei Consiliului Director al

Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METROPOLITATA BOTO9ANI"
din data de 0510312015 ora 11.00

ol al
Mr
de ea
nr. 1. Dispozilianr, 19117.02.2015 este anexard

Ordinea de zi a gedinlei a fost adusd la cunoqtinla tuturor celor direct interesa{i. Invitaliile la
gedinfa s-au fbcut atdt in scris, cdt si prin contactarea telefonica, email gi publicare pe situl
www.zmbotosani.ro.

ordinea de zi a gedin{ei consiliul Director este urmdtoarea:

Nr.
c rt.

INITIATOR DECIDENT TITLUL PROIECTULUI DE DECIZIE / PROBLEMEI
SUPUSE DEZBATERII

0l Pregedinte Consiliul Director Supunerea la vot a proiectului ordinii de zi
02 Pregedinte Consiliul Director Prezentarea Consiliului Director a raportului de activitate pentru an,,t

2014, execulia bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2014,
raportul cenzorului20l4. bilantul contabil 2014, aAsociagiei de
Dezvoltare lntercomunitard "ZONA METROPOLITANA
IIOTO$ANI" in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului de
Adminisnalie.

03 Pregedinte /CD Consiliul Director D iverse:
Interpeltrri, propuneri, disculii libere

Sunt prezenfi 5 dintre cei noud membri ai Consiliului Director, gedinla fiind statutara.
Din partea UAT BOTO$ANI participd primarul Ovidiu Iulian Portariuc, din partea UAT

CURTE$TI participd primarul Dumitru Vi1el, din partea UAT BUCECEA parricipa primarul
Andron fimpdu, din partea UAT VLADENI participa primarul Voicu Murariu, din partea UAT
STATJCENI participa primarul Cozmin Epuraq,

Pregedintele Ovidiu Iulian Portariuc deschide $edinta prezentdnd proiectul ordinii de zi. il
o supune la vot, ordinea de zi fiind aprobatd cu unanimitate de voturi,

Dupd votarea ordinii de zi se prezinta proiectele din ordinea de zi,
a) Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director este fbcutd de cdtre domnul

Preqedinte Ovidiu Iulian Portariuc.
b) Prezentarea Execufiei bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2014, a Raportului

cenzorului pentru anul 2014, a Bilantului contabil pe anul 2014 i Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitara "ZoNA METROPOLITANA BOTb$ANI" sunt fdcure de Gheorghe ciuboraru,
cenzor al Zonei Metropolitane Botogani.

Materialele de pe ordinea de zi acestea au fost insuqite in unanimitate de cdtre membri
prezenli neexistdnd obiecliuni, urm6nd ca acestea sd fie supuse aprobdrii de c6tre Consiliul de
Administralie din data de 05 martie 201 5 ora 12,00.
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Florin Egner, manager proiecte al ADI ZMBT prezintd pe scurt Strategia de Dezvoltare a

Zonei Metropolitane Botogani pentru perioada 2015-2020, gi un numdr de proiecte punctuale care
se vor derula pe teritoriul fiecdrei UAT din asociafie.

Preqedintele Ovidiu Portariuc cere pdrerea membrilor prezen{i privind proiectele prioritare
ale fiecdrui UAT, propundnd o intdlnire de lucru cu reprezentanfi ai fiecdrei UAT din asocialie ca o
acfiune premergdtoare dezbaterii publice a strategiei, pAnd la sfdrgitul acestei luni. Cu aceasta ocazie
Ovidiu Portariuc a reiterat ca proiect prioritar al asociafiei dar gi a municipiului Botogani strategia
integratf, de Transport Metropolitan.

Primarul Andron Timpdu prezintd stadiul in care se gdsegte proiectul Parcului tehnologic
(industrial) Bucecea, deschis in parteneriat cu Consiliul Judelean Botoqani, fbcdnd precizarea cd
deline teren in aceeaEi zond pentru realizarea proiectului ZMBT privind dezvoltarea de activitdli in
Parcul industrial. PreEedintele Ovidiu Portariuc propune inceperea unor disculii intre ZMBT qi CJ
BotoEani privind colaborarea la activitalile din acest Parc Industrial.

Este consultat Consiliul Director dacd mai existd alte intervenlii.
Pregedintele Ovidiu Iulian Portariuc propune o intAlnire de lucru a membrilor Consiliului

Director in cursul lunii martie, pentru a putea fi disr:utate gi alte propuneri iniliate de UAT-uri,
pentru frnalizw ea S trategiei de Dezvo lt ar e a ZMBT' pe perioad a 20 | 5 -2020 .

Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi, pregedintele declard inchise lucrarile gedintei
de astdzi. Drept care se incheie prezentul Proces-verbal.

Semnlturi,

UAT BOTO$ANI, Primar Ovidiu Iulian Portariuc,

UAT STAUCENI, Primar Cosmin lulian EpuraE,

UAT CURTE$TI, Primar Dumitru Vifel,

UAT BUCECEA, Primar Andron Timpiu,

UAT VLADENI, Primar Voicu Murariu

Secretar,
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