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PROCES - VERBAL
incheint in cadrul gedinfei Consiliului Dire,ctor al

Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard "ZONA METROPOLIT,ITTA BOTO9ANI'''
din data de 05/03/2015 ora 11.00

Prin dispozilia de convocare nr. 19l17.02.2015, Pregedintele Consiliului de Administratie al
Interc METROPOLITAT'A BOI'OgANI,' a convooat
iului I de 05 martie2}l5,, orele I 100, in sala de gedi.nte a
otogar nr. 1. Dispozilian'.19117,02.2015 este anexrrtd

la dosarul gedinfei.

Ordinea de zi a gedinfei a fost adusd la cunoqtinfd tuturor celorr direct interesafi. Invitaliile la
gedinfa s-au frcut atAt in scris, cdt si prin contactarea telefonicd, email gi pubticare pe situl
www.zmbotosani.ro.

Ordinea de zi a gedinlei Consiliul Director este urmdtoarea:

TITLUL PROIECTULUI D]' DECIZIE / PROBLEMEI
SUPUSE DEZBATERII
Supunerea la vot a proiectului ordinii de zi

Prezentarea Consiliului Director a raporlulu i de activitate pentru anul
2014, execulia bugetului de venituri $i chelblieli pentru anul 2014,
rapoftul cenzorului 2014, bilantul contabil 2014, aAsocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard "ZONA MIITROPOLITANA
BOTO$ANI" in vederea supurrerii spre aprobare a Consiliului de
Administratie.

Sunt prezenfi 5 dintre cei noud membri ai Consiliului Director, qedinla fiind statutar6.
Din partea UAT BOTO|$ANI participa primarul Ovidiu Iulian Portariuc, din partea UA f

CURTE$TI participa primarul lDumitru Vi1el, din parlea UAT BUCETSEA participd primarul
Andron fimpdu, din partea UAI VLADENI padcipa primarul Voicu Murariiu, din partea UAT
STAUCENI participd primarul Cozmin Epuraq.

Preqedintele Ovidiu Iuliian Portariuc deschide gedinfa 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 prezintl,proiectele din ordinea d<: zi.
a) Prczentarea Raportului de activitate al Consiliului Director t:ste fbcrltd de cdtre domnul

Preqedinte Ovidiu Iulian Portariuc.
b) Prezentarea Execufiei bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul2014,a Raportului

cenzorului pentru anul2014, aBilantului contabil pe anul 2014 aAsociafiei de Dezvoltare
Intercomunitard "ZONA METR:OPOLITANA nOfOgeNI" sunt fbcute de (iheorghe Ciubotarrr,
cenzor al Zonei Metropolitane .Botogani.

Materialele de pe ordinea de zi acestea au fost insuqite in unanimitate de cdtre membri
prezenli neexistdnd obiecliuni, urmAnd ca acestea sa fie supuse aprobdrii de critre Consiliul de
Administralie din data de 05 maLrtie 2015 ora 12,00.

Consiliul Director
Pregedinte Consiliul Director

Presedinte /CD Consiliurl Director
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. Florin Egner, manager proiecte al ADI ZMBT prezintd pe scurt Strategia de Dezvolgre azonei Metropolitane B.otoy:ni pentru perioada 2015-2d2.0,gi u,'nurne. d. f.oi.cte punctuale carese vor derula pe teritoriul fiecdrei Uat Oin asociatie.
Preqedintele ovidiu Port uc cere_ pdrerea membrilor prezr:nfi privind proiectele prioritareale fiecdrui uAT, propundnrl o Alnire de lucru cu reprezentanli ai'fiecarei uar oin asocia{ie ca oacfiune baterii publice a strategiei, p'ane la sfdrgitul acestei luni. cu aceasta ocazieOvidiu

integrat ;1rt"l",,'ff:prioritar 
al asociafiei dar 9i a rnunicipiului Botogani str'dtegia

Primarul Andron Timpdu prezinta stadiul in care se gdsegte proiectul parcului tehnologic(industrial) Bucecea, deschir; in r " --'--..^l^"-

define teren in aceeaqi zond pe r;ff ltjffil,liParcul industrial. pregedinteJle 
_ unor ZMBT Si CJBotogani privind colaborareer la activitdlile din acest parc Industrial.

Este consultat consiliul Director dacd mai existd alte intervenlii.
Prepedintele ovidiu Iulian Portariuc propune o intdlnire de, lucru a membrilor Consili,uluiDirector in cursul lunii martie, pentru a putea fi d'iscutate gi alte propuneri iniliate de UAT-uri,pentru finalizarea Strategiei rje Dezvort are a zMBT pe perioada 2015-2020
Epuizdndu-se materialele din ordinea ae zi, pregedintele declara inchise lucrdrile ge(in{eide astdzi. Drept care se inche,ie prezentul proces_verbal. '
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UAT BOTO$ANI, primar (fvidiu Iulian portariuc.

UAT STAUCENI, primar Cosmin Iulian Epuraq,

UAT CURTE$TI, primar Dumitru Vifel,

UAT BUCECEA, primar .Andron Timpdu,

UAT VLADENI, primar V,oicu Murariu

Secretar,

Mih

Semnituri,
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