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PROCES - VERBAL
incheiat in cadrul gedintei Consiliului Director al

Asocialiei de Dezvolta re I ntercom u n itari "ZONA METROPOLITATA BOTO$AN l"
din data de 1711212014 ora 11.00

Prin dispozi{ia de convocare nr. 004/09.12.2014, Pregedintele Consiliului de
Administratie al Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METROPOLITATA
BOTO$ANI" a convocat gedinta extraordinare pentru data de 17 decembrie 2014, orele
1100, in sala de gedinte a Primdriei municipiului Botogani, Piata Revoluliei, nr. 1.

Dispozilia nr. 004/09.12.2014 este anexati la dosarul gedintei.
Ordinea de zi a gedinlei a fost adusd la cunogtinta tuturor celor direct interesali.
Invitaliile la gedintd s-au fdcut atAt in scris, c6t si prin contactarea telefonicd, email

publicare pe situl www.zmbotosani. ro.

S-a trecut la efectuarea prezenlei , rezultAnd o prezentd a 7 membri.
Ordinea de zi a gedinlei este urmdtoarea.

S

Nr.
crt.

INITIATOR DECIDENT TITLUL PROIECTULUI DE DECIZIE / PROBLEMEI SUPUSE
DEZBATERII

01. Presed nte Cons iul Director Supunerea la vot a oroiectului ordinii de zi

02. Pregedinte Consiliul Director Supunerea la vot a Proiectului de Decizie privind aprobarea Infralirii
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METROPOLITANA
BOTOSANI", cu oragul ASTARAK, Armenia.

03. Pregedinte Consiliul Director Supunerea la vot a Proiectului de Decizie privind incheierea unui Acord de
inlelegere Ei cooperare, in vederea Inliatirii Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard "ZONA METROPOLITANA BOTO$ANI", cu
Consitiul Raional EDINET. Republica Moldova.

04. Preqedinte Consiliul Director Prezentarea Proiectului de Hot[rdre privind rectificarea Bugetului de

Venituri gi Cheltuieli 2014 al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
"ZONA METROPOLITANA BOTO$ANI", in vederea supunerii spre
aprobare a Consiliului de Administratie.

05. Presedinte ConsiliulDirector Prezentarea Consiliului Director a execu!iei bugetare a Asociafiei de
Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METROPOLITANA BOTO$ANI"
oentru anul 2014.

06. Pregedinte Consiliul Director Prezentarea Consiliului Director a Proiectului de Buget de Venituri qi

Cheltuieli pentru anul 2015 al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
"ZONA ME'IROPOLITANA BOTO$ANI", in vederea supunerii spre
aprobare a Consiliului de Administratie.

07. Pregedinte Consili Director Supunerea la vot a Proiectului de Decizie privind modificarea Organigramei
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METROPOLITANA
BOTO$ANI", in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului de

Administratie .

08. Pregedinte ConsiliLll Director Prezentarea Clonsiliului Director a Raportului de Activitate a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitara "ZONA METROPOLITANA BOTOSANI"
pentru anul 2014.
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La lucrdrile gedintei participd un numir de 7 membri. Din partea UAT mun.
BOTO$ANI participa domnul Primar Ovidiu lulian Portariuc qi domnul Cristian lebecailo
Manager Public Primdria Botogani, din parlea UAT com. MIHAI EMINESCU participd
doamna Primar Aneta Gireadd gi Secretar comuna Bogdan Suhdreanu, din partea UAT
com. ROMA pafticipd domnul Primar Gheorghe 86rliga, din partea UAT com. RACHITI
participd domnul Primar Gheorghe IACOB, din parlea UAT com. CURTEQTI parlicipa
domnul Primar Dumitru Vitel, din partea UAT com. BUCECEA participd domnul Gheorghe
Angel, din partea UAT com. VLADENI parlicipd domnul Primar Voicu Murariu

- deschide gedinla prezentdnd ordinea de
zi din proiectul ordinii dezi, o supune la votfiind aprobatd cu unanimitate de voturi.

Dupd votarea ordinii de zi se prezinta proiectele din ordinea de zi.

Prezentarea este fdcuta de cdtre domnul Presedinte Ovidiu lulian Portariuc, domnul
Egner Florin din parlea aparatului tehnic al Zonei Metropolitane, domnul Catalin Olaru
Director al Zonei Metropol itane.

S-au supus la vot proiectele privind infrdtirea A.D.l. ZMBT cu orasul ASTARAK ,

Armenia si Raionul Edinet Republica Moldova, fiind aprobate cu 7 voturi pentru din cei 7
prezenli.

S-a prezentat proiectul de Hotdrdre care va fi supus dezbaterii gi votului in Consiliul
de Administralie privind rectificarea de Buget2014, fiind asumat prin votul a 7 membri
prezen!i.

S-a prezentat Consiliului Director execufia bugetara a ZMBT pe anul 2014.
S-a prezentat proiectul de HotdrAre care va fi supus dezbaterii si votului in Consiliul

de Administra(ie privind Buget de Venituri si Cheltuieli 2015 a ZMBT, proiectul privind
modificarea Organigramei ZMBT , si modificarea cotiza{iilor UAT-urilor membre, in sensul
majordrii cotizaliei UAT Botogani la o cotd de 750/0, fiind asumate prin votul a 7 membri
prezen!i.

Domnul Florin Egner, domnul Presedinte Ovidiu Poftariuc gi domnul Director Olaru
Cdtdlin, fac precizarea cd pentru a putea avea performanld este nevoie de mai multi bani
in buget gi o schemd de personal mai ampld.

De asemenea domnul Cristian lebecailo prezintd o localitate din Franla , gi
componenla aparatului administrativ al acele localitSli care la o populatie de 23.000 locuitorr
are in jur de 500 angajali in aparatul administrativ , comparativ cu mun. Botogani care la o
populafie de peste 100.000 locuitori are in jur de 260 angajafi ai aparatului administrativ.
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09. CD Consiliul Director Desemnarea V icepregedi ntel ui AsociaJiei de Dezvoltare lntercomunitard
"ZONA METROPOLITANA BOTOSANI"

r0. Presedinte ConsiliulDirector Prezentarea Consiliului Director a Raportului Cenzorului privind activitatea
Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarA "ZONA METROPOLITaNA
BOTO$AN I" pentru perioada 01 .01 .20 l3 31 .12.2013 in vederea
supunerii spre aprobare a Consiliului de Administratie,

1l PreEedinte

ICD
Consiliul Director Diverse:

lnterpelari, propuneri, discu{ii libere
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Domnul lebecailo mai precizeazd ce abia acum acea localitate igi pune problema
acceserii fond urilor nerambursabile.

Domnul Pregedinte Ovidiu Poftariuc, precizeazl cd trebuie fdcut o informare privind
aceste proiecte si in Consiliul Local al Municipiului Botosani, intrucAt se pune in vedere
majorarea contribuliei UAT Botogani.

Domnul primar al UAT Vladeni Voicu Murariu, face precizarea cu privire la faptul cd
este oportund modificarea organigrama dar cu condilia realizdrii unor proiecte necesare
UAT-urilor membre.

Domnul Pregedinte Ovidiu Portariuc informeazd Consiliul Director, ca alte zone
metropolitane au buget mult mai mare, si din aceasta cauzd au avut posibilitatea financiard
sd atragd specialigti in toate domeniile care !in de proiectele europene, acegtia avdnd salarii
pe mdsurd (aprox. 3000 Euro), d6nd exemplu concret al Zonei Metropolitane Constanta
care are in organigramd aprox. 30 de angajati.

Domnul Secretar al comunei Mihai Eminescu si Doamna Primar a comunei Mihai
Eminescu, fac precizarea cd din cele 3 proiecte aprobate spre iniliere de cdtre ZMBT in
Consiliul Director din luna iunie , UAT Mihai Eminescu aproape a finalizat din surse proprii
2 dintre ele, dorind ca mdcar unul sd fie intocmit de cdtre ZMBT , cel privind gcolile intrucdt
UAT Mihai Eminescu are nevoie de o scoald, aparatul tehnic al ZMBT trebuind sd inceapi
elaborarea proiectelor iniliate de cdtre Consiliul Director din 18 iunie 201 4,iar la data lansdrii
liniilor de finanlare acestea sa fie doar ajustate, actualizate sau completate in vederea
depunerii, conform ghidurilor de finanlare.

intrucdt luAnd ca exemplu Programul Operalional Regional, unde alocdrile totale pe
intreaga regiune Nord-Est, sunt limitate la aproximativ 100 milioane Euro, Domnul
Pregedinte Ovidiu Portariuc a precizat cd trebuie acceleratd activitatea aparatului tehnic al
ZMBT, mai concret axarea pe proiectele aprobate a fi iniliate de cdtre Consiliul Director ,

tocmai pentru ca aceste proiecte sd fie pregatite pentru momentul lansdrii liniilor de
finanlare.

De asemenea a fdcut gi o descriere a alocdrilor bugetare, pentru regiunea Nord-Est
Programul Operativ Regional, precizAnd ca UAT Mun. Botosani , CJ Botogani gi celelalte
UAT-uri din jude!, au in lucru individual proiecte .

Mai exact a concluzionat cd pe l6ngd proiectele individuale ale UAT Mun. Botogani,
celorlalte UAT-uri din jude! 9i CJ Botogani, vor trebui sd fie promovate si proiectele Zonei
Metropolitane Botogan i.

Membrii Consiliului Director au solicitat intAlniri mai dese la maxim 2 luni de zile.
Rezultatul votului este urmdtorul:
Punctul 2
- 7 voturi pentru
Punctul 3
- 7 voturi pentru
Punctul 4
- 7 voturi pentru
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Punctul 5
- 7 voturi
Punctul 6
- 7 voturi
Punctul 7
- 7 voturi
Punctul 8
- 7 voturi

pentru

pentru

pentru

pentru

UAT mun. BOTOSANI
Primar Ovidiu lulian Portariuc,

UAT com. MIHAI EMINESCU
Primar: Aneta Gireada,

UAT com. ROMA
Primar Gheorghe Bdrliga,

UAT com. RACHtTI
Primar Gheorghe IACOB,

UAT com. STAUCENI
Primar Cosmin lulian Epuras,

UAT COM. BALUSENI
Primar Neculai Stratulat,

UAT com. CURTESTI
Primar Dumitru Vilel,

UAT com. BUCECEA
Primar Andron Timpdu.

UAT com. VLADENI
Primar Voicu Murariu,

Punctul 10
- 7 voturi pentru

Este consultat Consiliul de Director daca existd alte interven[ii.
- propune o altd intdlnire a membrilor

Consiliului Director in decurs de 2 luni, pentru a putea fi discutate si alte propuneri iniliate
de UAT-uri.

Epuizdndu-se materialele din ordinea de zi, d-nul Pregedinte Ovidiu - lulian
Portariuc, declard inchise lucrdrile gedinlei de astdzi.
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