
JUDETUL Botosani 

Consiliul Local Oras Stefanesti 

  

                                                               Proces-verbal 

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

28.05.2021 

 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 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 15 voturi pentru. 

 

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pentru lunile iunie-

iulie-august 2021  

2. Proiect de hotarare privind înregistrarea orasului Stefanesti  în Sistemul 

Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul 

bancar (SNEP)  

3. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local al orasului 

Stefanesti nr. 15 din 25.11.2020 si nr. 28 din 23.12.2020  privind actualizarea 

inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Ștefănești și 

localităților componente  

4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii a 

primariei orasului Stefanesti  

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

salubrizare si iluminat aferente anilor 2020-2021  

6. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului unic de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin 

concesiune – județul Botoșani prin aprobarea Actului Adiţional nr. 8/2021 

7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 14/29.01.2021 privind aprobarea 

Planului Local de acțiune “Romii 2021”  

8. Proiect de hotarare privind darea în administrare, pe baza de contract, către 

Administrația Națională “Apele Romane”,  a patru suprafate de teren, aflate 

în domeniul public al orasului Stefanesti, pentru implementarea proiectului 

WATMAN - “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - 

etapa II”  

9. Probleme curente. 

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

           Presedintele de sedinta, invita consiliul la dezbateri. 

1. D-na Murariu Anamaria propune presedinte de sedinta pentru lunile iunie-iulie-august 

2021 pe d-l Stefanovici Minodor . Nu mai sunt alte propuneri Se supune la vot . Se 

aproba in unanimitate 

2. 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  . 

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.Secretarul general prezinta 

modificarile ce au intervenit in structura organigramei 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 cu cererile de scutire si documentatia aferenta, 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. 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.  D-l Ostafe Petru sustine ca exista deficiente in activitatea compartimentului impozite si 

taxe in sensul ca exista inregistrari duble ale unor proprietati. Secretarul general raspunde ca 

se vor verifica cazuri punctual . 

D-l Rusu Stefanel prezinta cererea depusa la registratura Primariei privind solicitarea unui 

spatiu pentru sediu partid. 

D-l Stefan Nelu prezinta cazul Buhu Roxana, inclusiv situatia datoriilor acesteia la bugetul 

local, precum si ale lui Roman Lucica. 

D-l Suiu Gheorghe il intreaba pe d-l Stefan Nelu de ce controla masinile in bazar ? D-l Stefan 

Nelu raspunde ca nu a fost in bazar. 

Nu mai sunt alte probleme curente  

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

  

    Presedinte de sedinta,                                              Secretar general, 

      Consilier, Suiu Gheorghe     Vesel Petru 


