
JUDETUL Botosani 

Consiliul Local Oras Stefanesti 

 

Proces-verbal 

Incheiat  in sedinta ordinara a Consiliului Local oras Stefanesti in data de 

25.02.2021 

 

 Sedinta de consiliu a fost convocata de primarul orasului Stefanesti, prin dispozitie .   

Secretarul general efectueaza prezenta consilierilor.Sunt prezenti 15 consilieri din totalul de 

15 consilieri locali. Este prezent in sedinta primarul orasului, dl Butura Florin 

Presedintele de sedinta citeste procesul verbal al sedintei anterioare . Se supune la vot: 

se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Vaipan Raluca – motivate de faptul ca nu a 

primit pe mail procesul verbal al sedintei anterioare) 

 

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. 4/29.01.2021 – prin care se aproba 

realizarea investitiei, indicatorii tehnico-economici si valoarea cofinantarii pentru 

obiectivul “CONSTRUIRE BLOCURI  PENTRU LOCUINTE SOCIALE SI 

AMENAJARE INCINTA IN ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI” 

2. Proiect de hotarare privind  actualizarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public si 

privat al Orasului Stefanesti; 

3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub 

forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale 

restante datorate bugetului local orașului Ștefănești, de către persoanele fizice și 

juridice; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor 

proprietate publica si privata a Orasului Stefanesti; 

6. Proiect de hotarare pentru soluţionarea cererilor de scutire de la plata taxelor de 

salubrizare si de iluminat aferente anilor 2019-2021; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al 

persoanei cu handicap pentru anul 2021 

8. Probleme curente; 

 

Secretarul general:toate proiectele de hotarari au ca initiator primarul orasului Stefanesti. 

D-l Primar propune introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect : 

- Proiect de hotarare privind schimbarea temporară a destinaţiei spaţiului în care va 

funcţiona Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în incinta Casei de 

Cultura a Orasului Stefanesti care va deveni pct. 9 pe ordinea de zi, 

motivat de faptul ca de la 01.03.2021 incepe activitatea la Centrul de vaccinare si este 

necesara aceasta hotarare pentru obtinerea autorizatiei de functionare 

 

Presedintele de sedinta supune la vot intreaga ordine de zi : Se aproba in unanimitate  

           Presedintele de sedinta,invita consiliul la dezbateri. 

1. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , 

raportul de specialitate.Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local. Sunt prezentate modificarile aduse devizului general 

ca urmare a solicitarii Ministerului Dezvoltarii. Nu sunt intrebari .Se supune la vot : 

Se aproba cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (Vaipan Raluca – motivat de faptul ca nu a 



putut consulta documentatia pentru sedinta, desi dosarul cu intreaga documentatie a 

fost prezentat in sedinta pe Comisie, acesta fiind motivul pentru care se va abtine la 

toate punctele de pe ordinea de zi ) . 

2. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , 

raportul de specialitate. Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local.  

D-l Lozinschi Danut propune pe d-l Suiu Gheorghe- presedinte si d-l Bejan Constantin 

propune pe d-l Lozinschi Danut– supleant. 

D-l Rusu Stefanel propune pe d-l Stroe Calin – presedinte si pe d-l Bolocan Marin – supleant 

Se supune la vot varianta Suiu- Lozinschi : 9 voturi pentru (consilierii PNL), 5 voturi 

impotriva( consilieri PSD)  si 1 abtinere (d-na Vaipan Raluca) 

Se supune la vot varianta  Stroe-Bolocan : 5 voturi pentru (consilieri PSD), 9 voturi impotriva 

(consilieri PNL) si 1 abtinere (d-na Vaipan Raluca).  

Deci se aproba varianta Suiu Gheorghe presedinte Comisie , Lozinschi Danut – seupleant 

presedinte. 

3.  Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul 

de specialitate al Serviciului contabilitate, taxe si impozite.Presedintele de sedinta prezinta 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local.  Nu sunt intrebari . Se supune la vot : 

se aproba cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (d-na Vaipan Raluca) 

4. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul 

de specialitate.Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. Se supune la vot : Se aproba cu 14 voturi pentur si 1 abtinere  (d-na Vaipan 

Raluca) 

5. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul 

de specialitate cu cererile si documentele aferente.Presedintele de sedinta prezinta avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local.Se supune la vot : Se aproba cu 10 voturi 

pentru , 1 impotriva (Ostafe Petru – veniturile din concesiune sunt prea mici) si 4 abtineri 

(Calin Stroe, Rusu Stefanel, Vaipan Raluca, Bolocan Marin). 

6. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul 

de specialitate.Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. Se supune la vot : Se aproba cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (Vaipan 

Raluca). 

7. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul 

de specialitate.Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. Se aproba cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (Vaipan Raluca ). 

9. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul 

de specialitate.  Se precizeaza ca Centrul va functiona doar pe perioada campaniei de 

vaccinare .Se supune la vot : Se aproba in unanimitate. 

8. Probleme curente : 

- D-l Rusu Stefanel soliicta d-lu Primar sa instiinteze Apele Romane Botosani si Iasi  referitor 

la erodarea malului raului Prut. D-l primar raspunde ca se cunoaste deja problema si au fost 

sesizate autoritatile competente 

- D-l Ostafe Petru intreaba care va fi procedura de inregistrare a contractelor de arenda . 

Raspunde secretarul : se va aplica procedura aprobata de Consiliul Local in sedinta 

anterioara. 



-d-na Vaipan intreaba secretarul cand va primi raspunsul la adresa sa , secretarul raspunde ca 

va primi raspunsul imediat dupa sedinta . 

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

  

    Presedinte de sedinta,                                              Secretar general, 

      Consilier, Rotari Toader     Vesel Petru 


