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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         R O M A N E S T I 

      JUDETUL BOTOŞANI 

  

 

PROCES  - VERBAL 

Încheiat astăzi  28 mai  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.45 din  21.05.2021 . 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 din luna aprilie a 

Consiliului local  din   pentru  o perioadă  de  3 luni  este  domnul  consilier Bîrsan Lică . 

             Domna Bîrsan Lică  , 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 

26.04.2021. 

3.PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  prin care Consiliul local ia act de Raportul privind 

gestionarea bunurilor în anul 2020.       

4. PROIECT DE HOTARÂRE   prin care se ia act de raportul de activitate al 

compartimentului impozite, taxe.                                   

5. PROIECT  DE  HOTĂRÂRE   prin care se ia act de raportul  e activitate al 

viceprimarului.                                    

       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. 
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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 26 aprilie  2021, nefiind obecțiuni asupra acestuia.        

        

3. La punctul 3  se trece la discutarea Proiectului de hotărâre prin care Consiliul local ia 

act de raportul privind gestionarea bunurilor în anul 2020.   

      Domnul primar a luat cuvântul și a prezentat referatul de aprobare la acest proiect de 

hotarâre .Apoi s-a prezentat raportul întocmit , cu privier la gestionarea bunurilor în anul 

2020.  

     Proiectul de hotarâre  care este însoțit de  referatul  de aprobare a primarului, referatul de 

specialitate  al doamnei  Chiorescu Mihaela ,contabil 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  prin care Consiliul local ia act de 

Raportul de activitateal compartimentului contabilitate, impozite taxe și urbanism din 

cadrul Primăriei comunei Românești, județul Botoșani.                                  

        Domnul primar a luat cuvântul și a prezentat referatul său de aprobare la proiectul de 

hotărâre. A fost prezentat  raportul intocmit de d-na Hălceanu Luca Mădălina Florentina din 

cadrul compartimentului impozite si taxe , urbanism și achizitii publice . 

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 contabilitate, impozite, 

taxe, urbanism și achizitii publice 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 prin care Consiliul local ia act de 

raportul  de activitate  al viceprimarului comunei Românești , d-l Răschip Constantin-

Marius .                                    

        Domnul primar a prezentat  referatul de aprobare , după care s-a dat cuvântul domnului 

viceprimar pentru a prezenta raportul  pregătit.    

         Proiectul de hotarâre este însoțit de  referatul  de aprobare a primarului, referatul de 

specialitate  al doamnei  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 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  avizul 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,  Bîrsan Lică                                                      Magdalina  RUSU  


