CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ROMANEST I
JUDETUL BOTOŞANI

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 30 ianuarie 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. 3 din 23.01.2020 . La şedinţă
au fost convocaţi pe baza de convocator , consilieri locali ai Consiliului local Românești ,
județul Botoșani, în număr de 10, urmare a demisiei domnului consilier Burlacu Cristian.
În urma apelului făcut s-a constatat că sunt prezenţi un număr de 10 consilieri , din
totalul de 10 .
Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile Codul administrativ , republicată ,
privind prezenţa minimă a consilierilor la şedinţă , aceasta poate începe. Președintele de
ședință ales în ședința din luna decembrie 2020 pentru o perioadă de 3 luni este domnul
consilier Nania Nelu .
Domnul , consilier Nania Nelu ,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 17.12.2019 și 23.12.2019.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 24
din 19 aprilie 2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora
aplicabile începând cu anul fiscal 2020.
4. Proiect de hotărare privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local Românești.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari ce va fi
efectuat în anul 2020 pentru beneficiarii venitului minim garantat.
6. Proiect de hotarâre prin care Consiliul local ia act de raportul semestrial
al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de concesiune
nr.2112/10.04.2012 încheiat cu Asociația Fermierilor Românești.
Domnul președinte de ședință aduce la cunoștința consilierilor, că față de proiectul ordinii de
zi prezentat , sunt două puncte ce trebuie incluse :proiect de hotărâre privind componența
comisiilor pe domenii de activitate care trebuie supuse aprobării Consiliului local și alte
probleme curente cu care se completează ordinea de zi prezentată.

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 trecuta si necesita rediscutate sau sa se primeasca raspunsuri la acestea.
Domnul Viceprimar Ghiviziu Dorel a făcut cunoscut că deși s-a discutat că se vor distribui
saci menajeri către toți cetățenii acest lucru nu s-a întâmplat așa cum s-a stabilit initial.
Înainte de trecerea la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, se dă cuvântul
doamnei secretar Rusu Magdalina pentru prezentarea dosarului de ședință din data de 17
decembrie 2019 dar și cel din 23.decembrie 2019. Apoi se supun spre aprobare procesele
verbale ale celor 2 ședințe consilierii neavând obiecțiuni asupra acestuia. Pocesele verbale
au fost aprobat de toti consilierii prezenti, în număr de 10.
La punctul 3 înscris pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii nr.24 din 19.04.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile, începând cu
anul fiscal 2020 se dă cuvântul domnului primar;
Domnul Primar a prezentat expunerea de motive la acest proiect de hotarare
,precizând că încă din 2016 Direcția de sănătate publică Botoșani a solicitat Primăriei să se
efectueze analize de laborator pentru determinarea calității apei distribuită prin rețeaua
proprie din casele de apă Achiței, Cotloană, Iftode, Budăi, Rângăuți. Rezultatele acestor
analize au evidențiat că apa distribuită prin rețeaua proprie nu este bună de băut. Au fost
informați cetățenii în acest sens,însă nu vom obține niciodată o autorizatie sanitară de
funcționare , iar cheltuielile din bugetul local pentru investiții în această direcție nu se
justifică.Se impune să precizez că rețeua este veche din 1972, iar secarea unor izvoare pe
timpul verii face ca aceasta apa să nu mai ajungă la toți cetățenii și chiar să lipsească în
anumite perioade. De aceea propunerea prin proiectul de hotărâre promovat a fosat ca
această taxa să nu se mai perceapă de la cetățeni, fiind vorba de un serviciu pe care nu putem
să îl asigurăm, cetățenii din comună fiind racordați la aducțiunea de apă Stânca-Costești.
Față de proiectul de hotărâre inițiat, la art.1 solicităm următoarea formulare :Se abrogă pct.3
al art.19 - taxe speciale pentru anul 2020, din Hotărârea Consiliului local nr.24/2019,
respectiv : 52 lei/robinet/an pentru personae fizice și 157 lei robinet/an pentru personae
juridice,PFA. I.F., I.I.
Nu mai sunt alte obiecțiuni, față de proiectul de hotărâre prezentat , astfel se trece la
votarea acestuia. Proiectul de hotărâre prezentat este însoțit de referatul de aprobare al
domnului primar, referatul de specialitate al compartimentului registrul agricol, fond funciar
și avizul favorabil al comisiei pentru programe, proiecte de dezvoltare economică, buget,
administrarea domeniului public și privat al comunei , a fost supus spre aprobare și aprobat
cu modificarea art.1. 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 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului local Românești, domnul primar prezintă referatul de
aprobare.

Este vorba de aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local
Românești ,elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Doamna Rusu Magdalina, secretarul general al Consiliului local a prezentat principalele
prevederi cu caracter de noutate față de vechile prevederi, dar și cele care vor intra în vigoare
după alegerile locale din acest an.(cu privire la constituirea noilor consilii locale,validarea
mandatelor de consilieri).
Președintele de ședință a dat citire proiectului de hotărâre ,împreună cu anexa care a
fost prezentată de asemenea , care este însoțit de referatul de aprobare a primarului,
referatul de specialitate al secretarului general al comunei, de urgență și avizul comisiei de
specialitate a Consiliului local pe pe probleme de administație publică . 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 sau abținere.
Consilierii au semnat pentru votul dat.
La punctul 5 al ordinii de zi ; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și
lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social conform
Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare
Domnul primar, Buzoianu Dumitru a prezentat referatul de aprobare, facând mențiunea
aici că program avem și lucrări de efectuat , însă nu vom mai avea cu cine, nu mai sunt multe
persoane apte de muncă care să beneficieze de ajutor social
Președintele de ședință a dat citire proiectului de hotărâre , care este însoțit de referatul
de aprobare a primarului, referatul de specialitate al compartimentului de asistență socială și
avizul comisiei de specialitate a Consiliului local. Se supune astfel la vot proiectul de
hotărâre prezentat , fiind votat fiecare articol în parte și în întregime .
Din cei 10 consilieri prezenți, 10 au votat pentru , nici un vot împotrivă. Consilierii au
semnat pentru votul dat.
La punctul 6 al ordinii de zi, se prezintă- Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului
semestrial al compartimentului de asistență socială , pentru semestrul II al anului 2019.
Domnul primar a prezentat referatul de aprobare , precizând că semestrial compartimentul
de specialitate – asistență și protective socială are obligatia depunerii unui raport de
activitate, conform legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.Proiectul de hotarâre are în anexa raportul cu privire la activitatea
compartimentului pentru semestrul II/2019, cuprinzând și situația achitării drepturilor
salariale a persoanelor cu dizabilități și asistenților personali..
Doamna secretar, a prezentat prevederile anexei la proiectul de hotărâre,precizând unele
date statistice, nr. de personae cu handicap, sumele planificate și realizate până la 31.12.
2019.
Președintele de ședință a dat citire proiectului de hotărâre , care este însoțit de
expunerea de motive a primarului, referatul de specialitate al compartimentului de asistență
și protecție socială și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local pe probleme de
sănătate,învățământ, asistență și protecție socială. Se supune astfel la vot proiectul de
hotărâre prezentat . Din cei 10 consilieri prezenți, 10 au votat pentru , nici un vot împotrivă
sau abținere. Consilierii au semnat pentru votul dat.

La următorul punct al ordinii de zi se prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încetării Contractului de concesiune, nr. 2112/10.04.2012.
Domnul primar a prezentat referatul de aprobare, precizând că proiectul de hotărâre a fost
inițiat ca urmare a faptului că președintele asociației d-l Melinte Costel și-a exprimat intenția
de reziliere a contractului de concesiune, deoarece nu mai poate beneficia de subvenția de la
stat și în aceste condiții este imposibil de achitat suma anuală pentru care s-a anagajat prin
contractul existent.Condiția ca acest contract să înceteze înainte de termen a fost aceea ca la
bugetul local să nu mai existe nici o datorie, astfel că avem anexat aici și o copie a ordinului de
plată prin care se achită suma ce reprezenta restanță, la această dată.
Domnul primar a mai adăugat aici, că s-au prins în buget sume ce reprezintă contravaloarea
unei cositoare.Crescătorii de animale nu au curățat pășunea, iar la controlul agenției de plăți
pentru agricultură, e posibil să constate nereguli în acest sens și să nu se mai primească
subvenția pe suprafața de pășune respective.
După aprobare proiectului de hotărâre Primăria trebuie să deruleze procedura de
concesionare a pășunii comunale,să încheie contracte de concesiune cu crescătorii de
animale, iar taxa de concesiune să fie achitată de cei care utilizează pășunea și cresc
animale.Contractul se va încheia pe o perioadă de 7 ani, cu clauza verificării anuale a
îndeplinirii condițiilor care au stat la baza încheierii contractului de concesiune.
Domnul consilier Rotaru Ștefan , a menționat că sunt cetățeni care nu au achitat taxa de
pășune în anii anteriori și râd de noi .
Președintele de ședință a dat citire proiectului de hotărâre , care este însoțit de referatul
de aprobare a primarului, referatul de specialitate al contabilului și viceprimarului și avizul
comisiei de specialitate a Consiliului local. Se supune astfel la vot proiectul de hotărâre
prezentat , fiind votat fiecare articol în parte și în întregime .
Din cei 10 consilieri prezenți, 10 au votat pentru , nici un vot împotrivă sau abținere.
Consilierii au semnat pentru votul dat.
La următorul punct, s-a completat ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre privind
componența comisiilor de specialitate ale Consiliului local, urmare a demisiei domnului consilier
Burlacu Cristian.
Domnul primar a prezentat referatul de aprobare , iar din partea secretarului general,
referatul de specialitate, solicitând consilierilor locali să facă o propunere în sensul completării
comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor
cetățenilor. Astfel s-a propus ca domnul Hreapcă Gheorghe , să facă parte din comisia pentru
administrație publică,, aici fiind președinte domnul viceprimar Ghiviziu Dorel și secretar
doamna consilier Burlacu Mihaela.
Se supune la vor proiectul de hotărâre prezentat.Din cei 10 consilieri prezenți, toți 10 au votat
pentru nici un vot împotrivă sau abținere.
La alte probleme curente, domnul primar a arătat că are cunoștință de faptul că se taie
copaci din șez Prut, din Ponoară și se lasă în urmă creanga și alte gunoaie să le strângă
altcineva.
Domnul consilier Rotaru Ștefan a arătat că la Dămideni, a rămas plasa de buzău scoasă de pe
terenul de fotbal și stă aruncată. Să fie predate la fier vechi.
Nemaifiind alte probleme , domnul președinte de ședință mulțumește tuturor
consilierilor pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei de astazi .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR GENERAL,
Consilier,
Rusu Magdalina
Nania Nelu

