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        Ședința  ordinară a Consiliului local Romanesti, judetul Botoșani, a fost deschisa  la 

orele  7.30. 

         Președintele de ședință  desemnat este domnul consilier  Bîrsan Lică . Ședința a fost 

convocată  prin Dispoziția primarului nr. 58  din  23.07.2021    la care au participat un 

numar de 11 consilieri din totalul de 11.Nu sunt alți invitați. 

          In cadrul ședinței ordinare din  3o iulie 2021  au fost adoptate următoarele  hotărâri, 

cu următorul  cvorum: 

          Hotărârea nr. 32/30.07.2021  Hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclatorului 

stradal aprobat prin HCL nr.61/12.12.2017 ,  cu un număr de  11 voturi  pentru  din 11 posibile,   

nici un vot împotrivă sau abțineri. 

          Hotărârea nr.33/30.07.2021  privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea 

procedurii de acordare a acestora , cu un nr de voturi 11 pentru din 11 posibile. 

          Hotărârea nr.34/30.07 .2021  privind  aprobarea Regulamentului privind procedura 

pentru  înregistrarea,evidența șiradierea vehicolelor pentru care există obligativitatea 

înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Românești  cu un nr de voturi  

11 pentru din 11 posibile 

           Hotărârea  nr.35/30.07.2021  privind  darea în administrare  către  Administrația 

Națională ,,Apele Române ,, a unei suprafețe de teren aflate în domeniul public al comunei 

Românești pentru implementarea proiectului  ,,WATMAN- sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor etapa II ,, cu un număr   de 11  voturi pentru , din 11 

posibile, nici  un vot împotrivă  sau abțineri   

          Hotărârea nr.36/30.07.2021  privind aprobarea contului anual de execuție  a 

bugetului local al comunei Românești, județul Botoșani la 31.12.2020  cu  un număr   de 

11  voturi pentru , din 11 posibile, nici  un vot împotrivă  sau abțineri. 

          Hotărârea nr.37/30.07.2021 prin care Consiliul local  ia act de raportul semestrial 

al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  , cu un număr de 11 voturi pentru , nici un vot împotrivă sau 

abțineri. 

         Hotărârea nr.38/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință, cu 11 voturi 

din 11 posibile. 

          Președintele de ședință  desemnat  domnul  consilier  Bîrsan Lică   , declară  închisă  

ședința Consiliului local Românești,  la orele  8,45.      

       In conformitate cu prevederile art.10 din legea nr.52/2003  minutele se afișează al 

sediul Primăriei si pe site-ul propriu. 
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