
                                        H O T Ă R Â R E    

Prin care Consiliul local  ia act de Raportul anual al viceprimarului comunei  

Românești, județul Botoșani  

                  Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani , întrunit în ședința sa ordinară din  28 

mai  2021  ; 

                  Având în vedere Referratul de aprobare  a primarului comunei  Românești, județul Botoșani, 

domnul  ing.Buzoianu Dumitru  cu privire la inițierea  acestui proiect de hotărâre, înregistrat la nr.2719 

din 21.05.2021; 

                 Văzând  Referatul de specialitate al secretarului  comunei  doamna  Rusu  Magdalina, 

înregistrat la nr.2720  din 21.05.2021 , precum și Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului 

local  Românești, pe probleme de administrație publică locală, juridică, apărarea  ordinii și liniștii publice 

locale, republicată  , înregistrat la nr. 2723/21.05.2021; 

                 Având în vedere prevederile art. 225  alin ( 2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

                În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1) lit a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

H O T Ă R Ă Ș T E 

               Art.  Unic.  Consiliul local  al comunei  Românești , județul Botoșani, ia  act de Raportul  anual 

de activitate al viceprimarului  comunei  Românești , județul Botoșani ,  d-l  Răschip Constantin –

Marius.   
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COMUNA  ROMÂNEȘTI 

JUDETUL  BOTOȘANI 

Nr.2720 /21.05.2021  

 

 

REFERAT  DE SPECIALITATE 

           Rusu Magdalina, secretarul general  al comunei  Românești, județul 

Botoșani, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat vă aduc la cunoștință următoarele: 

         Conform prevederilor art. 225  alin.(1) și (2) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019  
 
 ,, Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe 
trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul 
judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii,,. 
,, Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii 
consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin 
grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale,,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                 Astfel  Consiliul local ia act de  raportul anual de activitate al viceprimarului, conform  

atribuțiilor  delegate de primar dar și cele care îi  revin prin alte  legi speciale. 

      Supun spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost  inițiat. 

 

Secretar general, 

Rusu Magdalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNA  ROMÂNEȘTI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

  Nr. 2719 /21.05. 2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

Cu privire la proiectul de hotărâre  prin care Consiliul local ia act de raportul anual de activitate al 

viceprimarului comunei Românești , județul Botoșani 

 

                       Ing. Buzoianu Dumitru , primar al comunei  Românești, județul Botoșani, cu privire la 

proiectul de hotărâre prezentat vă aduc la cunoștință  următoarele: 

                          În  temeiul prevederilor  art.225 al.2  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

atât viceprimarul comunei d-l Răschip Constantin-Marius  a întocmit și depus  raportul de activitate, 

pentru anul 2020  care va fi făcut public prin grija secretarului general. Acest raport  va fi  prezentat 

Consiliului local în ședința sa ordinară din data de 28.05.2021 . 

                           Astfel  Consiliul local ia act de  raportul anual de activitate  al viceprimarului comunei 

Românești , județul Botoșani , motiv pentru care  supun spre aprobarea  proiectul de hotărâre  așa cum 

a  fost inițiat. 

 

P R I M A R, 

Ing.Buzoianu Dumitru 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


