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PROCES VERBAL

Incheiat , azi, 11 martie  2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, al 

Comunei Adășeni, jud. Botoșani

            Pre edintele în exerci iu, d-l   Lauren iu CIAICOFSCHI, ș ț ț
deschide lucrările edin ei, precizând că sunt prezen i 9 ș ț ț
consilieri numi i în func ie, i d-l  Constantin DRĂSLEUCĂ , ț ț ș
primarul comunei Adă eni, precum i dl.  Neculai IURCU, ș ș
inspector superior din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

         D-l pre edinte de edin ă, aduce la cuno tin a celor ș ș ț ș ț
prezen i, ordinea de zi a edin ei:ț ș ț

                                                  

1. Aprobarea  procesului-verbal  a  edin ei  Consiliuluiș ț
Local al Comunei Adă eni, din data de 31 ianuarieș
2022;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  
de organizare i func ionare a Consiliului local alș ț
comunei Adă eniș     ;                    

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  
Planului  de  Analiză  i  Acoperire  a  Riscurilor  peș
teritoriul comunei Adă eni;ș

4. Proiect de hotărâre privind modificarea i aprobareaș  
STATULUI  DE  FUNC II  i  a  ORGANIGRAMEI  din  cadrulȚ ș
aparatului  de  specialitate  al  primaruluiComunei
Adă eni, jude ul Boto ani;ș ț ș

5. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  
local pe anul 2022
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6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  
anual al resurselor financiare alocate de la bugetul
local destinat constituirii veniturilor Asocia iei deț
Dezvoltare Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă iș
Integrată în ara de Sus;Ț

7. Proiect de hotărâre privind cheltuirea excedentului  
cumulat al bugetului local în anul 2022;

8. Proiect  de  hotărâre  privind  închirierea  prin  
încredin are  directă  a  unor  suprafe e  de  pă uniț ț ș
proprietatea comunei Adă eni; ș

9. Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui deș  
edin ă  pe  următoarele  3  luni  de  activitate  aș ț
Consiliului local Adă eniș

           Se supune la vot ordinea de zi a edin ei, în forma ș ț
propusă,  fiind votată cu majoritate simplă de către  
consilierii prezen i.ț

            D-l secretar, roagă pe dl. pre edinte de edin ă săș ș ț
supună la vot procesul verbal al edin ei din data de 31  ș ț
ianuarie  2022.

              Se dă citire procesului-verbal de către 
secretarul general al comunei.

            Procesul –verbal al edin ei, desfă urate în data ș ț ș
de 31 ianuarie  2022, ora 14, este aprobat cu unanimitate de 
voturi de to i consilierii prezen i.ț ț

               Domnul  pre edinte de edin ă, propune ș ș ț
consilierilor punerea în discu ie a punctului 2 de pe ordinea ț
de zi:

           Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare i func ionare a Consiliului local al comunei ș ț
Adă eniș  

        D-l primar prezintă referatul de aprobare, urmat de 
secretarul general, care  prezintă raportul de specialitate, 
aferent proiectului de hotărâre. 

       Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de ș
specialitate.



         Comisia 3-juridică i de disciplină- acordă aviz ș
favorabil. 

           Nu  sunt alte interven ii.ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

        Domnul  pre edinte de edin ă, propune consilierilor ș ș ț
punerea în discu ie  punctul nr.  3 de pe ordinea de zi.ț      

          Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
Planului de Analiză i Acoperire a Riscurilor pe teritoriul ș
comunei Adă eniș

       D-l primar, prezintă referatul de aprobare, urmat de 
dl.secretar general , care prezintă raportul de specialitate, 
aferent proiectului de hotărâre. 

       Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de ș
specialitate.

        Comisia 2- sănătate i familie, protec ie copii-acordă ș ț
aviz favorabil

         Comisia 3-juridică i de disciplină- acordă aviz ș
favorabil.

            Nu sunt alte interven ii. ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

      Domnul pre edinte de edin ă, propune consilierilor ș ș ț
punerea în discu ie  punctul nr.  4 de pe ordinea de zi.ț

             Proiect de hotărâre privind modificarea i ș
aprobarea STATULUI DE FUNC II i a ORGANIGRAMEI din cadrul Ț ș
aparatului de specialitate al primaruluiComunei Adă eni, ș
jude ul Boto aniț ș

       D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 
aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat de dl.secretar
general , care prezintă raportul de specialitate, aferent 
proiectului de hotărâre.

       Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de ș
specialitate.



        Comisia 1- activită i economico-financiare-acordă aviz ț
favorabil

         Comisia 3-juridică i de disciplină- acordă aviz ș
favorabil.

      Dl. consilier Dănu  Câ laru: Până la modificarea ț ș
actualului stat de func ii, cum rămâne cu postul vacant de la ț
impozite i taxe?ș

  Secretarul general: Momentan s-a scos la concurs pe perioadă 
determinată pe func ie contractuală până la ocuparea postului ț
pe func ie publică prin concurs.      Este o solu ie de moment.ț ț

           Nu mai  sunt alte interven ii.ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

        Domnul  pre edinte de edin ă, propune consilierilor ș ș ț
punerea în discu ie  punctul nr.  5 de pe ordinea de zi.ț

           Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2022

       D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 
aprobare, aferent proiectului de hotărâre, urmat de dl. Neculai
Iurcu care dă curs citirii raportului de specialitate.

       Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de ș
specialitate.

        Comisia 1- activită i economico-financiare-acordă aviz ț
favorabil

         Comisia 2-culte, învă ământ, sănătate i familie- ț ș
acordă aviz favorabil.

           Nu  sunt alte interven ii.ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

 Domnul  pre edinte de edin ă, propune consilierilor punerea ș ș ț
în discu ie  punctul nr.  6 de pe ordinea de zi.ț

      Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
anual al resurselor financiare alocate de la bugetul local 



destinat constituirii veniturilor Asocia iei de Dezvoltare ț
Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă i Integrată în ara de ș Ț
Sus 

          D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul 
de aprobare, aferent proiectului de hotărâre, urmat de dl. 
Neculai Iurcu care dă curs citirii raportului de specialitate.

       Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de ș
specialitate.

        Comisia 1- activită i economico-financiare-acordă aviz ț
favorabil

         Comisia 2-culte, învă ământ, sănătate i familie- ț ș
acordă aviz favorabil.

          Comisia 3- amenajare teritoriu i urbanism=acordă ș
aviz favorabil

         Nu  sunt alte interven ii.ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

 Domnul  pre edinte de edin ă, propune consilierilor punerea ș ș ț
în discu ie  punctul nr.  7 de pe ordinea de zi.ț

     Proiect de hotărâre privind cheltuirea excedentului 
cumulat al bugetului local în anul 2022

             D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă 
referatul de aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat 
de dl.Neculai Iurcu , care prezintă raportul de specialitate, 
aferent proiectului de hotărâre.

Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de specialitate.ș

        Comisia 1- activită i economico-financiare-acordă aviz ț
favorabil

         Nu  sunt alte interven ii.ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

       Domnul  pre edinte de edin ă, propune consilierilor ș ș ț
punerea în discu ie  punctul nr.  8 de pe ordinea de zi.ț



           Proiect de hotărâre privind închirierea prin 
încredin are directă a unor suprafe e de pă uni proprietatea ț ț ș
comunei Adă eniș

                D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă 
referatul de aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat 
de dl.secretar general , care prezintă raportul de 
specialitate, aferent proiectului de hotărâre.

       Dl. pre edinte, solicită avizele comisiilor de ș
specialitate.

        Comisia 1- agricultură, activită i economico-ț
financiare-acordă aviz favorabil

         Comisia 2-culte, învă ământ, sănătate i familie- ț ș
acordă aviz favorabil.

          Dl. consilier Ilie Ailenei: Mai există asociaâii pe 
raza comunei Adă eni?ș

           Dl. primar:  Acum nu mai sunt. 

          Nu mai sunt alte interven ii.ț

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi ș
pentru, majoritate absolută.

          În finalul edin ei , se pune în discu ie punctul nr.ș ț ț
9 de pe ordinea de zi i anume:  ș Proiect de hotărâre privind
alegerea  pre edintelui  de  edin ă  pe  următoarele  3  luni  deș ș ț
activitate a Consiliului local Adă eni.ș

       Dl.  pre edinte,  solicită  avizele  comisiilor  deș
specialitate.

        Comisia 3- juridică i de disciplină-acordă avizș
favorabil

       Dl. pre edinte: Vă rog propuneri.ș

       Dl. consilier Cornel Ceicovschi propune pe dl. consilier
Dănu  Câ laru.ț ș

        Nu mai sunt alte propuneri.

      D-l pre edinte , supune la vot proiectul de hotărâre , ș
care pe articole i pe ansamblu este adoptat cu 8 voturi ș
pentru, majoritate absolută.



      Întrucât nu mai sunt al i consilieri, care să se înscrie ț
la dezbateri, lucrările edin ei ordinare se declară închise, ș ț
de către pre edintele de edin ă.ș ș ț

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul  proces 
verbal .

PRE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț

  Lauren iu CIAICOFSCHI,ț

                                                           
Secretar general al  Comunei Adă eni,ș

                                                               
Florin CÎRLAN 


