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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ROMANESTI
JUDETUL BOTOŞANI

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 18 februarie 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. 13 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 11.01.2021 pentru o perioadă de 3 luni este domnul consilier Airinei
Ionel .
Domnul Airinei Ionel , 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
11.01.2021.
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării
Regulamentului cu privire la modul de organizare a pășunatului în comuna
Românești, județul Botoșani.
4. PROIECT DE HOTARÂRE privind a probarea planului de apărare și acoperire a
riscurilor la comuna Românești, județul Botoșani.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea devizului referitoar la
dotarea cu mobilier la Grădinița cu program normal din comuna Românești, județul
Botoșani.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.6/11.01.2021 prin care s-a instituit
taxa specială de salubrizare, la comuna Românești, județul Botoșani.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare la comuna
Românești, pentru anul 2021.
Se supune spre aprobare ordinea de zi , care a fost votată de toți consilierii prezenți .
Se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi :
La punctual 1 - nu au fost întrebări puse de domnii consilieri:
2. La punctual 2 al ordinii de zi, s-a supus spre aprobare și votat Procesul-verbal al
ședinței din 11 ianuarie 2021, nefiind obecțiuni asupra acestuia.
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3. La punctul 3 se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Regulamentului cu privire la modul de organizare a
pășunatului în comuna Românești , județul Botoșani .
Domnul primar a luat cuvântul și a prezentat referatul de aprobare la acest proiect de
hotărâre. Este vorba de o completare a regulamentului de organizare a pășunatului în comuna
Românești ,în sensul obligării locatarului să prezinte anual la registratura primăriei, până în
ultima zi a lunii februarie ,o declarație privind efectivul anual de animale, însoțită de dovada
înscrierii în RNE a animalelor ce vor fi scoase la pășunat. În cazul vânzării animalelor, dar și
în cazul nerespectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, contractul să se poată rezilia de
drept, începând cu 1 martie a anului. A fost prezentat întreg Regulamentul de organizare a
pășunatului anexa la prezenta hotărâre, după care au fost înscrieri la cuvânt după cum
urmează :
- D-l consilier Nania Nelu – întreabă câte ha sunt în Românești – vale, ce suprafață revine
pentru 1 bovină adultă. De asemenea , la Sarata sunt multe oi, iar imaș nu cred că este
suficient. Răspuns : 0,90 ha pentru o bovină
- D-l consilier Rotaru Ștefan- ce se întâmplă cu cei care nu plătesc, cum este cazul lui
Calancea de la Dămideni. Există contract de închiriere.
- D-l Primar, pentru a curăta pășunea de boscheți , se va cumpăra un dispozitiv de tocat
această vegetație , care are un preț de aproximativ 6000 Euro.
Referitor la unele probleme ridicate, modificări se mai pot face și în timpul anului.
- D-l consilier Ghiviziu Dorel, a menționat că nu este împotrivă, însă se abține ,de la mai
multe aspecte,menționate în regulament.
- D-l consilier Burlacu Gheorghe , pășunea să fie trecută și în registrul agricol, cu nr. de
animale.
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al doamnei Hălceanu-Luca Mădălina-Florentina , inspector superior cu atribuții de
impunere 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, 10 au votat pentru , nici un vot împotrivă și o abținere.
Consilierii au semnat pentru votul dat.
La punctual 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind a probarea planului de
apărare și acoperire a riscurilor la comuna Românești, județul Botoșani.
Domnul primar a luat cuvântul și a prezentat referatul său de aprobare la proiectul de
hotărâre. A fost menționată obligația compartimentului pentru situații de urgență de a întocmi
și actualiza anual planul de apărare și acoperire a riscurilor. Acesta se aprobă în termen de 60
de zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea
dministrativ teritoriale elaborată de Inspectoratul județean pentru situații de urgență Botoșani.
Au fost prezentate, principalele riscuri care se pot produce pe raza comunei Românești
precum și modul de acțiune cu resursele existente la nivel local.
D-l consilier Burlacu Gheorghe, întreabă dacă planul prezentat include și probleme legate de
PSI și de faptul că se plăteste taxa PSI, de fiecare familie sau persoană singură.
Răspunsul, a fost dat în sensul că nu este unul și același lucru, iar taxa care se plătește este
penrtu susținerea planului de apărare împotriva incendiilor.
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
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aprobare al primarului, referatul de specialitate al compartimentului SVSU 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 modificarea și
completarea devizului referitoar la dotarea cu mobilier la Grădinița cu program normal din
comuna Românești, județul Botoșani.
D-l primar a prezentat referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre, specificând că
aceste modificări se referă la diferenta de preț , la mobilierul care se găsește în present, pentru
a fi achiziționat cât mai curând. Este vorba de o diferență de valoare de doar 3771 lei.
Interiorul construcției este gata, se va construi și gardul și vor fi finalizate și celelate lucrări
în termen.
Discuții la acest proiect de hotărâre ;
- d-l consilier Ghiviziu Dorel a cerut conducerii primăriei să nu se merargă doat pe lucru
ieftien și de proastă calitate.
- d-l consilier Burlacu , întreabă câte săli de clasă sunt. Răspuns : 3 săli de clasă
- d-l consilier nania Nelu, nici copii nu sunt mulți.
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare a primarului, referatul de
specialitate al doamnei Chiorescu Mihaela și avizul comisiilor de specialitate pentru buget
dar și 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 revocare HCL
nr.6/11.01.2021 prin care s-a instituit taxaa specială de salubritate, la comuna
Românești, județul Botoșani.
Domnul primar a prezentat referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre, cu
mențiunea că acesta se datorează nerespectării termenului de publicitate,pentru proiectele de
hotărâre cu caracter normativ .
Motivația a fost la momentul respectiv, că taxa trebuia instituită cât mai repede, pentru a
fi impuși contribuabilii la început de an și să se încaseze această taxă odată cu impozitul
datorat.
Au fost supuse spre aprobare propunerile făcute. Toți 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 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
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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 alte probleme curente,d-l consilier Burlacu Gheorghe a întrebat dacă este interzisă
arderea frunzelor și a crengilor.D-l consilier Ghiviziu Dorel a răspuns că au fost date lăzi
pentru compost, acesta era rolul lor, de depozitare a resturilor vegetale.
Doamna secretar a făcut cunoscut consilierilor locali, că pentru ședința următoare se vor
prezenta rapoarte de activitate ale viceprimarului și consilierilor locali, dar se va urmări și
copletarea și depunerea declarțiilor de avere și de interese.
De asemenea fiecare comisie are 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,
Consilier,
Airinei Ionel

SECRETAR GENERAL,
Magdalina RUSU

