
JUDETUL Botosani 

Consiliul Local Oras Stefanesti 

Nr. 6378/28.04.2021 

                                                               Proces-verbal 

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

28.04.2021 

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

Sedinta se desfasoara fizic , in sala de sedinte a Consiliului local  .Secretarul general 

efectueaza prezenta consilierilor.Sunt prezenti 14 consilieri din totalul de 14 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. 

 

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Ceremonie depunere juramant consilier local supleant – Stefan Nelu 

2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 4 din 12.11.2020 privind 

constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al orasului 

Stefanesti; 

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a 

Riscurilor pe teritoriul Oraşului Stefanesti pentru anul 2021; 

4. Proiect de hotarare privind  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2022, cu rata inflatiei de 2,6 %, aprobarea Regulamentului  de acordare a 

facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, 

pentru persoane fizice si juridice si plafonului creantelor fiscale ce pot fi 

anulate si aprobarea anularii acestora; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor  pentru 

anul 2022; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  HCL nr. 3/31.01.2019 

privind aprobarea Regulamentului de instituire  și administrare  a taxei 

speciale de salubrizare SIMD, aplicabil începând cu anul 2019; 

7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 18/25.02.2021 privind 

actualizarea componentei comisiei de evaluare oferte concesiuni bunuri 

proprietate publica si privata a Orasului Stefanesti; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 

vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Stefanesti; 

9. Proiect de hotarare privind desemnare reprezentanti ai Consiliului local in 

cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea bunurilor proprietate 

privata a oraşului ȘTEFĂNEȘTI; 

D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct: 

10. Proiect de hotarare privind compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat de 

catre primarul orasului Stefanesti pana la incetarea mandatului. 

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

           Presedintele de sedinta, invita consiliul la dezbateri. 

1. Secretarul general citeste hotararea Judecatoriei Saveni de validare a mandatului de 

consilier local al d-lui Stefan Nelu. Acesta depune juramantul de credinta si il semneaza 

in doua exemplare, unul se inmaneaza consilierului , iar unul se depune la dosarul de 

sedinta.D-l primar il invita pe d-l consilier Stefan Nelu sa ia loc la masa alaturi de ceilalti 

consilieri. 

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

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. D-na consilier Murariu 

Anamaria propune pe d-l Stefan Nelu sa faca parte din Comisia de Cultura, Sport si 



Invatamant    . Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot : se aproba in unanimitate 

(15 voturi ). 

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

raportul de specialitate , avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot : se aproba in 

unanimitate. 

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

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. Nu sunt intrebari.Se supune la vot : 

se aproba in unanimitate. 

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

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. 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, avizele comisiilor de specialitate. Nu sunt intrebari.Se supune la vot : 

se aproba in unanimitate. 

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

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. D-l Bejan propune ca supleanti in 

comisia de concesiuni pe Nita Vasile – presedinte, Trofin Costel – secretar, Bejan Constantin, 

iar d-l Stroe propune pe d-l Stefanovici Minodor Nu mai sunt alte propuneri.Se supune la vot: 

se aproba in unanimitate.. 

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

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. Nu sunt intrebari.Se supune la vot : 

se aproba in unanimitate. 

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

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. D-l Lozinschi propune pe d-na 

Murariu Anamaria si d-l Ostefa propune pe d-l Bolocan pentru comisia de evaluare vanzari . 

Pentru supleanti d-l Rusu propune pe d-l Stefan Nelu , d-l Lozinschi propune pe d-l Sacosian 

Teofil, iar d-l Suiu propune pe d-l Iosub Gabriel Mihai si pe d-na Degheluta Oana. Nu mai 

sunt alte propuneri. Se supune la vot : se aproba in unanimitate. 

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

raportul de specialitate. 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 


