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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ROMANEST I
JUDETUL BOTOŞANI

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 26 mai 2020 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. 46 din 20.05.2020 . La şedinţă au fost convocaţi în
baza convocatorului , telefonic, prin mesaje telefonice toți cei 10
consilieri locali ai Consiliului local Românești , județul Botoșani,
urmare a demisiei domnului consilier Burlacu Cristian.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 10 consilieri , din totalul de 10 , 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 din luna martie2020 pentru o perioadă de 3 luni
este doamna consilier Burlacu Mihaela .
Doamna Burlacu Mihaela , în calitatea sa de preşedinte de
ședință prezintă următoarele puncte ale ordinii de zi :
1. Prezentarea interpelărilor și întrebărilor consilierilor locali.
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2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local
din data de 29.04.2020.
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii camionului
autobasculant și stabilirea tarifului de încxhiriere.
4. Proiect de hotăre privind aprobarea Protocolului de colaborare în
cadrul proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistență socială și
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale ,, cod SMS 126924.
5. Proiect de hotărâre prin care Consiliul local ia act de raportul anual
de activitate al Comisiei de specialitate pe probleme de
administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a
drepturilor cetățenilor.
Se supune spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi cu
completările făcute. Toți cei 10 consilieri prezenți au votat pentru,
nici un vot împotrivă, astfel că ședința poate începe.
La primul punct al ordinii de zi, domnul presedinte , solicită
consilierilor locali să adreseze întrebări, cu privire la problemele pe
care aceștia le discută cu cetățenii, sau care au fost discutate în
ședința trecută si necesită rediscutate sau să se primească răspunsuri
la acestea.
Nu sunt întrebări astfel că se trece la discutarea punctelor înscrise pe
ordinea de zi aprobată, dar nu înainte de a prezenta doamna secretar
general Rusu Magdalina , dosarul ședinței din luna aprilie 2020, la care
consilierii au avut acces.
Apoi se supune spre aprobare procesului verbal al ședinței
consilierii neavând obiecțiuni asupra acestuia. Pocesul-verbal a fost
aprobat de toti consilierii prezenti, în număr de 10.
La primul punct înscris pe ordinea de zi – privind aprobarea
închirierii camionului autobasculant și stabilirea tarifului de
închiriere se dă cuvântul domnului primar.
Domnul Primar a prezentat referatul de aprobare la acest proiect
de hotarare pentru care s-a făcut publicitatea prevăzută de Legea
nr.52/2003 privind transparența decizională,în administrația publică
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locală.Proiectul de hotărâre a fost elaborat în data de 31 martie 2020
și a fost adus la cunoștința locuitorilor atât la sediul Primăriei cât și pe
site-ul Primăriei..
A fost prezentat proiectul de hotărâre , cu tariful stabilit precum
și regulamentul privind modalitatea de închiriere a camionului
basculant de către persoanele fizice și juridice interesate.
Domnul primar a arătat în referatul său că Primăria Româneşti a achiziţionat
în anul 2016 un camion basculant pentru transportul de agregate minerale (balast
, piatră , nisip ,pământ) necesare activităţii de întreţinere a drumurilor din
comună.
Pentru perioadele de timp în care camionul nu este utilizat de primărie
acesta poate fi închiriat solicitanţilor care au nevoie de servicii de transport.
Tariful propus pentru închiriere este de 8 lei/km parcurs iar pentru timpul de
staţionare tariful propus este de 100 lei /ora sau fracţiunea de oră de staţionare.
Având în vedere cele de mai sus şi prevederile art.129, alin (6), lit. b)
din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019 propun aprobarea
hotărârii privind închirierea camionului autobasculant şi stabilirea tarifului de
închiriere.
Procedura de închiriere este următoarea:
-solicitanţii depun o cerere scrisă la registratura Primăriei comunei
Româneşti în care se va preciza distanţa pentru care este solicitat transportul ,
cantitatea şi natura bunului ce urmează a fi transportat şi numărul de ore ce
urmează a fi staţionat camionul cu această ocazie;
-cererea se supune aprobării conducătorului instituţiei care va programa
data şi ora deplasării camionului , în funcţie de alte solicitări similare sau de
necesităţile autorităţilor locale care au prioritate;
-stabilirea taxei de închiriere şi staţionare a camionului , comunicarea
acesteia solicitantului şi plata la casieria unităţii.
-închirierea se face pentru cel puţin una oră de staţionare , indiferent de
numărul de km parcurşi;
-şoferul camionului va întocmi foaia de parcurs pentru serviciul de
transport efectuat.

Proiectul de hotărâre prezentat este însoțit de referatul de
aprobare al primarului, referatul de specialitate al compartiemntului
contabilitate, impozite și taxe locale, și avizul favorabil al celor 3
comisii de specialitate: pentru programe, proiecte de dezvoltare
economică, buget, administrarea domeniului public și privat al
comunei; comisia pentru învățământ sănătate, protecție scială , dar și
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comisia pentru administrație publică locală, juridică, a fost supus
spre aprobare în întregime și pe fiecare articol în parte și votat de
toți cei prezenți. Din cei 10 consilieri prezenți, 10 au votat pentru , nu
a fost nici un vot împotrivă sau abținere. Consilierii au semnat
pentru votul dat.
La punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
implementării proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de asistență socială
și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale domnul primar
prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre
Domnul primar a menționat că au fost analizate prevederile
Protocolului de colaborare pe care urmează să –l încheiem cu
Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Agenția națională de Plăți și
Inspecție Socială și UAT Românești, județul Botoșani, care
presupune îndeplinirea unor atribuții de către fiecare parte
implicată, inclusiv privind plata unui asistent social, acreditarea
serviciului de asistență socială din cadrul Primăriei.
Președintele de ședință a dat citire proiectului de hotărâre ,împreună
cu anexa nr.1 care a fost prezentată de asemenea. Proiectul de
hotarâre care este însoțit de referatul de aprobare a primarului,
referatul de specialitate al consilierului pe probleme de asistență și
protecție socială din cadrul compartimentului de specialitate 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 10 consilieri prezenți, 10 au votat pentru , nici un vot
împotrivă și nici o abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
La punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
raportului de activitate a Consiliului local pe probleme de administrație
publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor
cetățenilor , domnul primar, a prezentat referatul de aprobare, la
acest proiect de hotărâre.
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Nu sunt obiecțiuni asupra celor prezentate; 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 secretarului și avizul comisiei de specialitate a
Consiliului local.
Din cei 10 consilieri prezenți, 10 au votat pentru , nici un vot
împotrivă sau abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.
Nemaifiind alte probleme , doamna președinte de ședință
mulțumește tuturor consilierilor
pentru participare si declara
inchise lucrarile sedintei de astazi .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Mihaela BURLACU

SECRETAR GENERAL,
Magdalina RUSU

