
JUDETUL Botosani 

Consiliul Local Oras Stefanesti 

 

Proces-verbal 

Incheiat  in sedinta extraordinara, de indata  a Consiliului Local oras Stefanesti 

in data de 15.03.2021 

 

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

Sedinta se desfasoara online .Secretarul general efectueaza prezenta consilierilor.Sunt 

prezenti 14 consilieri din totalul de 14 consilieri locali. Este prezent in sedinta primarul 

orasului, dl Butura Florin 

Secretarul general solicita desemnarea unui presedinte de sedinta pentru lunile martie 

-aprilie-mai 2021 ca urmare a declararii vacante a mandatului de consilier local al d-lui Rotari 

Toader . 

D-l Lozinschi Danut il propune pe d-l Suiu Gheorghe. Nu mai este alta propunere . Se 

supune la vot : se aproba in unanimitate. 

D-l Suiu Gheorghe este ales presedinte de sedinta pentru lunile martie-aprilie -mai 

2021 si preia conducerea sedintei.  

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

se aproba cu 14 voturi pentru. 

 

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinte pentru lunile martie -

aprilie-mai 2021   

2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 11/25.11.2020 privind aprobarea 

documentaţiei SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

„CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE PERMANENȚĂ, ÎN ORAȘUL 

ȘTEFĂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

3. Proiect de hotarare privind modificarea  HCL nr. 2/06.01.2020 privind aprobarea 

documentatiei SF  pentru investitia „Extindere, consolidare, reabilitare, 

modernizare si dotare Cinematograf Prutul, str. Octav Onicescu, nr. 14, orasul 

Stefanesti judetul Botosani” 

Secretarul general: proiectele de hotarare au ca initiator primarul orasului 

Stefanesti. 

  

 

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

           Presedintele de sedinta,invita consiliul la dezbateri. 

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. Secretarul face precizari : cele doua proiecte de 

hotarare au fost determinate de majorarea cotei CNI de la 5% la 8%, fapt care duce la 

majorarea valorii celor doua obiective de investitii mentionate, in urma actualizarii 

indicatorilor, sumele neeligibile finantate de orasul Stefanesti, ramanand 

neschimbate.Nu sunt intrebari . Se supune la vot : se aproba in unanimitate.  

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

raportul de specialitate.Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local. Secretarul face precizari : cele doua proiecte de 



hotarare au fost determinate de majorarea cotei CNI de la 5% la 8%, fapt care duce la 

majorarea valorii celor doua obiective de investitii mentionate, in urma actualizarii 

indicatorilor, sumele neeligibile finantate de orasul Stefanesti, ramanand 

neschimbate.Nu sunt intrebari . Se supune la vot : se aproba in unanimitate.  

 

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

  

    Presedinte de sedinta,                                              Secretar general, 

      Consilier, Suiu Gheorghe     Vesel Petru 


