
JUDETUL Botosani 

Consiliul Local Oras Stefanesti 

 

Proces-verbal 

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

29.01.2021 

 

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

se desfasoara online.   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 . Nu sunt 

obiectiuni . Se supune la vot : se aproba in unanimitate. 

 

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii, a numarului si cuantumului 

burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile școlare ce aparțin de 

Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Ștefănești, pentru anul școlar 2020 -2021; 

2. Proiect de hotarare privind  modificarea HCL 75/16.09.2020  - privind  

aprobarea trecerii în Domeniul Public al Oraşului Ştefăneşti a unor suprafeţe de teren; 

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

2020; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 

măsuri pentru păstrarea ordinii si curăţeniei in Orașul Ștefănești, Județul Botoșani; 

5. Proiect de hotarare privind soluţionarea cererilor de scutire de la plata taxei de 

salubrizare anul 2020 si 2021; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 38 DIN 27.04.2020 -  

indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8 %, aprobarea 

Regulamentului  de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2021, pentru persoane fizice si juridice si plafonului creantelor fiscale ce pot fi anulate si 

aprobarea anularii acestora; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de lucrări ce se vor 

efectua de beneficiarii Legii 416/2001 in anul 2021; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea: realizarii investitiei, indicatorilor 

tehnico-economici si valorii cofinantarii pentru obiectivul “CONSTRUIRE BLOCURI  

PENTRU LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE INCINTA IN ORASUL STEFANESTI, 

JUDETUL BOTOSANI”; 

9. Proiect de hotarare privind aprobare Inventar domeniul privat al orasului 

Stefanesti; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de acțiune “ROMII 2021” 

la nivelul orașului Ștefănești, județul Botoșani; 

11. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE 2021; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului 

Ştefăneşti şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia; 

13. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul 

Agricol la 31.12.2020 și stabilirea programului de măsuri ce au ca scop eficientizarea acestei 

activitati; 

14. Probleme curente; 

 



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

Presedintele de sedinta supune la vot   ordinea 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.Nu sunt intrebari .Se supune la vot : Se aproba in unanimitate. 

 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 prezinta ca este vorba doar de declararea terenurilor respective ca 

fiind de utilitate publica , restul prevederilor 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 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 in unanimitate 

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.D-l Ostafe afirma ca s-a facut copy-paste si a ramas in unele locuri 

municipiu in loc de oras. Secretarul raspunde : se va avea in vedere si se va corecta.Nu mai 

sunt intrebari .Se supune la vot : Se aproba cu 9 voturi pentru si 6 abtineri (Vaipan Raluca, 

Stroe Calin, Bolocan Marin, Ostafe Petru, Stefanovici Minodor si Rusu Stefanel). 

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.Nu sunt intrebari .Se supune la vot : Se aproba 

in unanimitate. 

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. Reprezentantii PSD se abtin de la vot deoarece nu au primit intreaga 

hotarare modificata . Secretarul precizeaza ca s-a atasat la documentatia de sedinta doar 

extras din HCL modificata – articolele ce se modifica-  deoarece restul hotararii ramane 

neschimbata . Nu sunt alte intrebari .Se supune la vot : Se aproba cu 9 voturi pentru si 6 

abtineri (Vaipan Raluca, Stroe Calin, Bolocan Marin, Ostafe Petru, Stefanovici Minodor si 

Rusu Stefanel). 

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.D-na Vaipan si ceilalti consilieri PSD solicita excluderea din Planul anual 

de lucrari a punctului NL 19. Se supune la vot proiectul de hotarare fara NL 19 . Se aproba cu 

13 voturi pentru si 2 abtineri (Bolocan Marin si Rusu Stefanel ). Nu se prezinta nici o 

motivatie a abtinerii celor 2 consilieri. 

8. 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 Stroe intreaba daca este vorba de blocurile ce se vor construi in locatia 

unde este amplasat lotul scolar si ce se va intampla cu elevii care dau examen. raspunde 

presedintele de sedinta : se vor gasi solutii impreuna cu scoala .Se supune la vot : Se aproba 

in unanimitate. 



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

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

Consiliului local.Nu sunt intrebari .Se supune la vot : Se aproba in unanimitate. 

10. 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 in unanimitate. 

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

raportul de specialitate.D-l Rusu Stefanel propune pe d-na Vaipan Raluca. Se supune la vot : 

Se respinge propunerea : 6 voturi pentru – (Vaipan Raluca, Stroe Calin, Bolocan Marin, 

Ostafe Petru, Stefanovici Minodor si Rusu Stefanel) si 9 impotriva (Bejan Constantin, Gagos 

Camelia, Iosub Gabriel, Lozinschi Danut, Murariu Anamaria, Nita Vasile, Rotari Toader, 

Suiu Gheorghe, Sacosian Teofil) 

D-l Nita Vasile propune pe d-l Rotari Toader . Se aproba cu 9 voturi pentru (Bejan 

Constantin, Gagos Camelia, Iosub Gabriel, Lozinschi Danut, Murariu Anamaria, Nita Vasile, 

Rotari Toader, Suiu Gheorghe, Sacosian Teofil) si 6 impotriva (Vaipan Raluca, Stroe Calin, 

Bolocan Marin, Ostafe Petru, Stefanovici Minodor si Rusu Stefanel). D-l Rotari Toader va fi 

presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 

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

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

Consiliului local.Nu sunt intrebari .Se supune la vot : Se aproba in unanimitate. 

13. 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 9 voturi pentru si 6 abtineri (Vaipan Raluca, 

Stroe Calin, Bolocan Marin, Ostafe Petru, Stefanovici Minodor si Rusu Stefanel). Motivul 

abtinerii : nu este clar regulamentul (dar nu se specifica ce anume nu este clar) si conditiile 

legale nu pot fi adaptate la orasul Stefanesti. 

14. D-l Iosub Gabriel intreaba colegii de la PSD de ce la punctul 10 au facut afirmatia :”Nu 

mai dati mancare la tigani!” 

D-l Rusu Stefanel raspunde ca  a spus : “Numai pentru Romi se stabileste planul de masuri?” 

D-na Vaipan Raluca prezinta Consiliului adresa nr. 1162/29.01.2021 prin care semnaleaza 

unele neconcordante legate de convocarea Consiliului local si materialele aferente acesteia . 

Secretarul ii comunica d-nei Vaipan ca va primi raspuns in scris la cele sesizate. 

D-l Bolocan Marin solicita ca sedintele de Comisii si de Consiliu sa se desfasoare in format 

fizic, cu prezenta in sala de sedinte. 

D-l Stroe Calin intreaba daca exista un program pentru vaccinare la Stefanesti. Raspunde d-l 

dr. Sacosian Teofil ca momentan nu sunt vaccinuri si se depun eforturi pentru deschiderea 

unui centru de vaccinare la Stefanesti. 

 

 Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

  

    Presedinte de sedinta,                                              Secretar general, 

      Consilier, Lozinschi Danut    Vesel Petru 


