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PROCES VERBAL

Incheiat , azi, 19 aprilie  2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, al 

Comunei Adășeni, jud. Botoșani

            Președintele în exercițiu, d-l  Ailenei Ilie, deschide lucrările ședinței, 
precizând că sunt prezenți 8 consilieri numiți în funcție, și d-l Drăsleucă 
Constantin , primarul comunei Adășeni, precum și dl. Iurcu Neculai, inspector 
superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

         D-l președinte de ședință, aduce la cunoștința celor prezenți, ordinea de zi 
a ședinței:

                                                   1. Proiect de hotărâre privind REVOCAREA H.C.L. 
nr. 8 din 30.03.2021, privind  adoptarea bugetului general al Comunei Adășeni 
pe anul 2021;

                  2. Proiect de hotărâre privind ADOPTAREA Bugetului General al 
Comunei Adășeni pe anul 2021;

                  3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, a 
numărului de posturi şi a Statului de funcţii al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Adășeni, judetul Botoșani, 
pentru anul 2021;

                   4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale ,

 precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 ;

                    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului 
burselor școlare pentru anul școlar 2021-2022. 
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           Se supune la vot ordinea de zi a ședinței, în forma propusă,  fiind votată 
cu majoritate simplă de către  consilierii prezenți.

            D-l secretar, roagă pe dl. președinte să supună la vot procesul verbal al 
ședinței din data de 30 martie  2021.

            Procesul –verbal al ședinței, desfășurate în data de 30 martie  2021, ora 
14,00 este aprobat cu unanimitate de voturi de toți consilierii prezenți.

               Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor punerea în 
discuție a punctului 1 de pe ordinea de zi.

                                                               1. Proiect de hotărâre privind REVOCAREA 
H.C.L. nr. 8 din 30.03.2021, privind  adoptarea bugetului general al Comunei 
Adășeni pe anul 2021;

       D-l secretar general, prezintă raportul de specialitate, aferent proiectului de 
hotărâre.

         D-l consilier Ceicovschi Cornel:  Ce se va intâmpla cu suma care face 
obiectul litigiului dintre prefectură și consiliul județean?

         D-l Iurcu Neculai: Suma destinată drumurilor va fi scoasă din bugetul local 
, iar în situația când se va soluționa litigiul va fi o rectificare de buget, fiind 
prinsă din nou în buget dacă se respinge acțiunea sau va dacă va fi o soluție de 
admitere , suma va fi redistribuită conform hotărârii tribunalului.

           Nu mai sunt alte intervenții.

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , care pe articole și pe 
ansamblu este adoptat cu 8 voturi pentru.

        Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor punerea în discuție  
punctul nr.  2 de pe ordinea de zi.

                                Proiect de hotărâre privind ADOPTAREA Bugetului General 
al Comunei Adășeni pe anul 2021;

       D-l inspector Iurcu Neculai, prezintă raportul de specialitate, aferent 
proiectului de hotărâre.



  Dl. consilier Ainei Ilie: În afară de suma destinată drumurilor care este în 
litigiu, bugetul a suferit alte modificări?  

            Dl. Iurcu Neculai: Nu sunt alte modificări pe buget.

           Nu  mai sunt alte intervenții.

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , care pe articole și pe 
ansamblu este adoptat cu 8 voturi pentru.

      Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor punerea în discuție  
punctul nr.  3 de pe ordinea de zi.

         Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, a numărului de 
posturi şi a Statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Adășeni, judetul Botoșani, pentru anul 
2021 

       D-l secretar Cîrlan Florin, prezintă raportul de specialitate, aferent 
proiectului de hotărâre.

        Dl. consilier local Ailenei Ilie:  Numărul de salariați se încadrează cu 
numărul de posturi comunicat de prefectură?

        Dl. secretar general:  Da, se încadrează dar în statul de funcții au fost 
incluși și asistenții personali care au o poziție aparte.

           Nu mai  sunt alte intervenții.

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , care pe articole și pe 
ansamblu este adoptat cu 8 voturi pentru.     

    Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor punerea în discuție  
punctul nr.  4 de pe ordinea de zi.      

                      4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale ,

 precum și a taxelor speciale, pe anul 2022.

       D-l primar, prezintă raportul de specialitate, aferent proiectului de 
hotărâre. 



Dl. consilier local Ceicovschi Cornel:  Indexarea impozitelor se face anual ?

Dl. primar: Da se face anual . 

           Nu mai  sunt alte intervenții.

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , care pe articole și pe 
ansamblu este adoptat cu 8 voturi pentru.  

        Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor punerea în discuție  
punctul nr.  5 de pe ordinea de zi.             

     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 
școlare pentru anul școlar 2021-2022

         D-l primar, prezintă raportul de specialitate, aferent proiectului de 
hotărâre. 

Dl. consilier local Ailenie ilie: Suma destinată burselor școlare este suportată 
din bugetul local?

Dl. primar: Da , din buget local.

           Nu mai  sunt alte intervenții.

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , care pe articole și pe 
ansamblu este adoptat cu 8 voturi pentru.  

         La finalul ședinței dl. consilier local Ailenie Ilie,  arată faptul că  a  încasat 
indemnizația mai puțin decât ar fi trebuit și nu știe din ce motiv.  Dorește ca la 
următoarea ședință de consiliul local să fie invitat și dl. Nemțanu Ioan, 
contabilul, pentru a da explicații.

      Dl. primar Drăsleucă Constantin: Din discuția avută cu contabilul am înețes 
că s-a reținut din indemnizație CAS-ul.  

      Întrucât nu mai sunt alți consilieri, care să se înscrie la dezbateri, lucrările 
ședinței ordinare se declară închise, de către președintele de ședință.



         Drept pentru care s-a încheiat prezentul  proces verbal .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 Ailenei Ilie,

  

Secretar general UAT Comuna Adășeni,

Florin CÎRLAN 


