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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ROMANESTI
JUDETUL BOTOŞANI

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 11 ianuarie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
comunei Românești.
Şedinţa ordinară a Consiliului local Românești a fost convocată de către primarul
comunei Românești , județul Botoșani prin Dispoziţia cu nr. 1 din 04.02.2021 . La şedinţă
au fost convocaţi în baza convocatorului , telefonic, prin mesaje telefonice toți cei 11
consilieri locali ai Consiliului local Românești , județul Botoșani.Ședința a avut loc în sala
Căminului cultural Românești, unde consilierii au intrat pe rând, fiecare luând loc în sală, la o
disatanță apreciată corespunzător reglementărilor legale, folosind mijloace de protecție,
mască, mănuși și dezinfectanți.
În urma apelului făcut s-a constatat că sunt prezenţi un număr de 11 consilieri , din
totalul de 11 , fiecare consilier primind documentele supuse dezbaterii în ședința de astăzi,
precum și un tabel în care își poate expima votul pentru fiecare proiect de hotărâre în parte. La
terminarea ședinței aceste tabele se vor depune la secretarul Consiliului local, doamna Rusu
Magdalina.
Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile Codul administrativ , aprobat prin
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 , privind prezenţa minimă a consilierilor la şedinţă și având
în vedere că s-au luat unele măsuri de protecție, pentru toate persoanele care participă la
ședință, aceasta poate începe. Președintele de ședință ales în ședința de constituire a
Consiliului local din 17.11.2020 pentru o perioadă de 3 luni este domnul consilier
Ghiviziu Dorel .
Domna Ghiviziu Dorel , în calitatea sa de preşedinte de ședință prezintă următoarele
puncte ale ordinii de zi :
1. Prezentarea interpelărilor și întrebărilor consilierilor locali.
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de
11.12.2020.
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Notei
conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Împrejmuire teren gradiniţă cu
program normal în localitatea Româneşti , judeţul Botoşani” și staționare .
4. PROIECT DE HOTARÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOŞANI” pentru
aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă
potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV
S.A. Botoșani.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar din comuna Românești, județul Botoșani, pentru anul școlar
2021 – 2022.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea de către consiliul local al
comunei Românești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în
cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general al comunei Românești .
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de
interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social , conform
Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare .
Domnul președinte de ședință propune aprobarea completării ordinii de zi cu următoarele
puncte, după cum urmează:
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei de salubrizare SIMD în
comuna Românești, județul Botoșani;
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”.
10. PROIECT DE HOTĂRÎRE pentru aprobarea raportului semestrial al
compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru 3
luni (februarie, martie, aprilie 2021 ).
Se supune spre aprobare ordinea de zi astfel cum a fost completată, care a fost votată de
toți consilierii prezenți .
Se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi :
La punctual 1 - au fost întrebări puse de domnii consilieri:
- D-l consilier Airinei Ionel – când se vor lua măsuri cu drumurile comunale pe
care nu se poate circula, despre care s-a adus la cunoștință conducerii Primăriei
, dar care nu s-a rezolvat. Aceeași problemă este susținută și de doamna consilier
Turcanu Elena-Mariana.
Domnul viceprimar a dat răspunsul , menționând că este cunoscută problema, s-a discutat,
dar în momentul de față nu se pot face lucrări datărită vremii, a ploilor .Se va rezolva în
momentul în care se va putea interveni, pentru împietruire.
2. La punctual 2 al ordinii de zi, s-a supus spre aprobare și votat Procesul-verbal al
ședinței din 11 decembrie 2020, nefiind obecțiuni asupra acestuia.
3. La punctul 3 se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investitii „Împrejmuire teren gradiniţă cu program normal în localitatea Româneşti , judeţul
Botoşani”.
Domnul primar a luat cuvântul și a arătat că a propus modificarea și completarea Notei
conceptuale și a temei de proiectare la acest obiectiv de investiții ținând cont de propunerile
chiar și obiecțiunile care au fist aduse de consierii locali în ședința din 17 noiembrie 2020.
Proiectul de hotarâre care este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al domnului Burciu Cezar ,.referent superior cu atribuții de urbanism și avizul
celor 3 comisii de specialitate a Consiliului local . Se supune astfel la vot proiectul de
hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
4. La punctual 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I
„AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile

3
publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul
regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
Domnul primar a luat cuvântul și a prezentat referatul său de aprobare la proiectul de
hotărâre. A fost menționată adresa ADI AQUA Botoșani nr.10517/16.11.2020, pentru
acordarea unui mandat special, să voteze în numele și pe seama Consiliului local modificarea
prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizareepurare, conform avizului ANRSC din 2020 , la nivelul întregii arii de delegare a SC NOVA
APASERV SA Botoșani.În acest caz se acoră mandat special domnului primar Buzoianu
Dumitru.
Consilierii nu au avut obiecțiuni la acest proiect de hotărâre .Se trece la votarea acestui
proiect de hotărâre, în întregime și pe fiecare articol în parte ,care este însoțit de referatul de
aprobare al primarului, referatul de specialitate al compartimentului cadastru, registrul agricol
și avizele celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului local.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă sau abțineri.
Consilierii au semnat pentru votul dat.
5. La punctual 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei
școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Românești, județul
Botoșani, pentru anul școlar 2021 – 2022.
Văzând adresa nr . 11836 din 17.12.2020 ISJ Botoșani prin care se face cunoscut că s-a
data avizul conform pentru rețeua școlară la comuna Românești pentru anul 2021 -2022, cu
mențiunea că se închide temporar nivelul de învățământ preșcolar de la Scoala Primară nr.1
Dămideni.
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al doamnei Burciu Daniela și avizul comisiei de specialitate pentru învățământ ,
sănătate, protecție socială, activitate sportivă și de agrement.
Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
6. La punctul 6 al ordii de zi , PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea de
către consiliul local al comunei Românești a doi consilieri locali care vor avea calitatea
de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale
ale secretarului general al comunei Românești .
Domnul primar a prezentat referatul de arobare la acest proiect de hotărâre, cu mențiunea
că acestea sunt modificările aduse de Codul administrativ, pentru evaluarea profesională a
anului 2020. Au fost propusi domnii consilieri. Ghiviziu Dorel și Turcanu Elena-Mariana. Au
fost supuse spre aprobare propunerile făcute. Toși consilierii au fost de acord și au votat
pentru propunerile făcute.
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al doamnei secretar general, și avizul comisiei de specialitate pentru
administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a adrepturilor
cetățenilor.
Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
7 . La punctul 7 al ordini de zi , PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de
beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările
ulterioare .
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Domnul primar a prezentat referatul de arobare la acest proiect de hotărâre, cu mențiunea
că acestea sunt necesare la fiecare început de an, pentru persoanele beneficiare de ajutor social
și s-au prezentat lucrările propuse a fi realizate în anul 2021.Beneficiari sunt tot mai puțini și
au de curățat terenul de resturi vegetale și de gunoi.Pe toate drumurile și terenurile, de la
magazin și pînă la Prut , sunt aruncate gunoie de toate felurile.
Au intervenit aici domnii consilieri :
- Rotaru Ștefan - ar fi bine să se găsească locuri în care pot fi duse resturile
vegetale, și separat pentru cărămizi, moluz și altele;
- Nania Nelu , să se achiziționeze o freză cu cuțit de tocat. Cîți oameni nu trebuie
pe toată distanța de la șosea pînă la Sarata, la curătat șanțuri, dar cu o freză s-ar
rezolva altfel aceste lucrări.
Domnul primar a răspuns că va vedea ce bani vor fi la buget, nu se poate pronunța la această
dată. De asemenea a mai adăugat că bolcul fizic 247 Dămideni, nu a mai fost eligibil la APIA,
tocmai datorită necurățirii pășunii de resturile vegetale și tufisurilor.
Proiectul de hotarâre și anexa cu lucrările prezentate anterior , este însoțit de referatul de
aprobare a primarului, referatul de specialitate al doamnei Burciu Daniela din cadrul
compartimentului de asistență socială , și avizul comisiei de specialitate pentru învățământ ,
sănătate ,protecție socială, activitate sportivă și de agrement.
Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
8. La punctul 8 al ordinii de zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei de
salubrizare SIMD în comuna Românești, județul Botoșani;
Domnul primar a luat cuvântul și a prezentat referatul de aprobare , menționând că taxa de
salubrizare se majorează pentru anul 2021 la 62 lei/persoană/an la persoane fizice și 534
lei/tonă la persoane juridice, dar aceste majorări au fost aprobate într-un plan de creștere , al
tarifelor , actualizate la nivelul lunii septembrie 2020. Au fost prezentate date cu privire la
încasări în anul 2020, la acest capitol, dar și cheltuielile care s-au făcut. De asemenea a făcut
precizarea că sunt persoane care nu au plătit niciodată această taxă.
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al doamnei Hălceanu-luca Mădălina-Florentina și avizul celor 3 comisii de
specialitate ale Consiliului local.
Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
La punctul 9 al ordinii de zi : PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL
BOTOȘANI”
Domnul primar a luat cuvântul și a arătat că tabletele pentru care s-a propus întocmirea unui
proiect , au fost deja primite la școala Romînești pentru toți copiii, așa că pentru aceeași
valoare se pot achiziționa
Nr.
crt.

Nume indicator
1.

Laptop

Valoare indicator
6 buc
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Nr.
crt.

Nume indicator

Valoare indicator

2.

Sistem All-In-One

4 buc

3.

Camera web

4 buc

4.

Tabla Interactiva

9 buc

5.

Tableta grafica

6 buc

Proiectul de hotarâre și anexa cu lucrările prezentate anterior , este însoțit de referatul de
aprobare a primarului, referatul de specialitate al doamnei Chiorescu Mihaela din cadrul
compartimentului contabilitate , și avizul comisiei de specialitate pentru învățământ ,
sănătate ,protecție socială, activitate sportivă și de agrement.
Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
Hotărârea nr.50/2020 se aprogă în întregime.
La punctul nr.10 al ordinii de zi : PROIECT DE HOTĂRÎRE pentru aprobarea
raportului semestrial al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru semestrul II/2020.
Domnul primar a prezentat referatul de arobare la acest proiect de hotărâre, cu mențiunea că
acestea sunt necesare la fiecare început de semestru , pentru persoanele beneficiare de
prevederileLlegii nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare, respective personae
cu handicap, minori și adulți , aflaâi în evidența compartimentului de asistență socială, cei
care sunt angajați ca asistenți personali pentru persoanele cu handicap, precum și cei care
primesc indemnizație de boală,pe baza documentelor justificative.
Proiectul de hotarâre și anexa cu raportul, prezentat , este însoțit de referatul de aprobare a
primarului, referatul de specialitate al doamnei Burciu Danila din cadrul compartimentului de
asistență socială , și avizul comisiei de specialitate pentru învățământ , sănătate ,protecție
socială, activitate sportivă și de agrement.
Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
La punctual nr.11 , PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de
ședință pentru 3 luni (februarie, martie, aprilie 2021 ).
Domnul președinte de ședință, face cunoscut ă mandatul său a expirat și solicită să se facă
propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru a conduce lucrările ședințelor
care vor avea loc în următoarele 3 luni
Singura propunere a fost pentru domnul consilier Arinei Ionel , care a fost supusă spre
aprobare și votată de toți consilierii prezenți.
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al doamnei secretar general, și avizul comisiei de specialitate pentru
administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a adrepturilor
cetățenilor.
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Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre prezentat , fiind votat în întregime și pe
fiecare articol în parte.
Din cei 11 consilieri prezenți, 11 au votat pentru , nici un vot împotrivă și nici o
abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
La alte probleme curente, doamna secretar a făcut cunoscut consilierilor locali, că pentru
fiecare comisie este întocmit un registru de ședinte, s-a dat fiecărei comisii de specialitate un
exemplar al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local . Comisiile trebuie
să se întrunească și să analizeze proiectele de hotărâre date spre avizare și să emită acel aviz
în termenul solicitat pînă la ședința de consiliu local.
Nu au mai fost alte probleme, astfel că ședința se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR GENERAL,
Consilier,
Magdalina RUSU
Ghiviziu Dorel

