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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         R O M A N E S T I 

      JUDETUL BOTOŞANI 

  

 

PROCES  - VERBAL 

Încheiat astăzi  29 iunie  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.51 din  22.06.2021 . 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 

28.05.2021. 

3.PROIECT  DE  HOTĂRÂRE    privind  aprobarea Organigramei, statului de funcții și a 
numărului de personal  valabil  cu 8 martie 2021. 

 

4.  PROIECT DE HOTARÂRE    privind scoaterea din evidențele fiscal  a unor procese-
verbale de contravenție și scăderea sumei de  3700 lei reprezentând amenzi 
contravenționale  ale unor debitori decedați.     
                                    
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind actualizarea Planului urbanistic general. 
                                    

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului anual de acțiune a compartimentului de 

asistență socială  de la nivelul comunei Românești  pe anul 2021. 

       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: 
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- D-l consilier Rotaru  Ștefan  – problema drumurilor de la Dămideni, s-a dat cu 

autogrederul, au venit ploile și drumurile s-au stricat din nou. 

- D-l consilier Nania Nelu – ar trebui să se înnalțe, pentru nu a fi afectate de ploi 

              -    D-l viceprimar a solicitat să clarifice unele afirmații că se tine teren din rezerva 

Primăriei  ,  că  ar avea în folosință 50 de ha.Primăria în present nu are o suprafață compactă 

atât de mare. 

             -D-l Primar, răspunde solicitărilor. Terenul în 1991 s-a împărțit cu compasul și sunt 

diferențe între suprafața din titlu și cea deținută, mai mare sau mai mică. Cele mai mari 

rezerve abia au avut 0,50 ha și s-au dat celor îndreptățiți, care nu aveau încă Titlul de 

proprietate. 

             Iar referitor la pământul bisericilor și al școlii, acesta este dat în arendă, iar banii îi 

utilizează parohia, respective școala. 

              -D-l consilier Rotaru Ștefan, rezerva să fie utilizată și să se încaseze bani la buget. 

Prin căi legale aesta să fie valorificat  și încasat. 

                D-l consilier Nania Nelu,  cei care țin în arendă terenul scolii sau al bisericii să 

vireze correct banii ce li se revin. 

    D-l consilier Airinei Ionel, referitor la pășunile Viișoara și Livada  nu sunt întreținute. 

    D-l Primar , oamenii vor fi îndrumați  sau obligați să facă acest lucru. Prima pășune care 

dispare este Viișoara, că au crescut arbuști. 

  

   2. La punctual 2 al ordinii de zi, s-a supus spre aprobare și votat  Procesul-verbal al 

ședinței din 28 mai  2021, nefiind obecțiuni asupra acestuia.        

        

3. La punctul 3  se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea  
Organigramei, statului de funcții și a numărului de personal  valabil  cu 8 
martie 2021.  

 

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

hotarâre, apoi s-a prezentat referatul de specialitate .Apoi s-a prezentat organigrama și statul 

de funcții ,pentru anul 2021. 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  privind scoaterea din evidențele fiscal  
a unor procese-verbale de contravenție și scăderea sumei de  3700 lei reprezentând amenzi 
contravenționale  ale unor debitori decedați.                                     
        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  privind actualizarea Planului 
urbanistic general.                                    



3 

 

        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 domnului  Burciu Cezar, care are atribuții   de urbanism   și  avizul comisiei  de 

specialitate pentru buget, administrarea domeniului public și privat al comunei , industrie, 

agricultură, protecția mediului, servicii și comert. 

          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 punctual  6  al ordinii de zi –  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului anual de ac 

țiune a compartimentului de asistență socială  de la nivelul comunei Românești  pe anul 2021. 

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

secretar pentru a prezenta planul   de acțiune  pregătit.    

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

specialitate  al doamnei  Burciu Daniela , care are atribuții   de asistență socială și protecție a 

copilului și a celorlalte categorii defavorizate. 

          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.                                     
 

      Nu au mai fost alte probleme, astfel că ședința se încheie. 

 

           PRESEDINTE  DE SEDINTA,                            SECRETAR GENERAL, 

     Consilier,  Bîrsan Lică                                                      Magdalina  RUSU     

     

 

 


