
JUDETUL Botosani 

Consiliul Local Oras Stefanesti 

  

                                                               Proces-verbal 

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

28.06.2021 

 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 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. 

 

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 95/26.11.2019 privind constituirea, 

încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al orasului 

Stefanesti - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

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

salubrizare si iluminat aferente anului 2021 - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

3. Proiect de hotarare privind închiriere spaţiu - situat în imobilul de pe str. Stefan 

Luchian nr. 44 - cu destinaţia de sediu filială partid politic catre Partidul Social 

Democrat - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

4. Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE 

STATIE TELEFONIE MOBILA” - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

5. Probleme curente. 

D-l Primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la punctul 3 ca urmare a 

solicitarii d-lui Rusu Stefanel  

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, avizele comisiilor de specialitate.   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  . 

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.    Nu sunt  probleme curente  

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

  

    Presedinte de sedinta,                                              Secretar general, 

      Consilier, Stefanovici Minodor    Vesel Petru 


