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                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADĂȘENI 
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PROCES VERBAL 

Incheiat , azi, 16 noiembrie  2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Local, al  

Comunei Adășeni, jud. Botoșani 

            Președintele în exercițiu, d-l   Dumitru DRĂSLEUCĂ, 
deschide lucrările ședinței, precizând că sunt prezenți 9 

consilieri numiți în funcție, fiind pezent și d-l  Constantin 

DRĂSLEUCĂ , primarul comunei Adășeni precum și dl. Neculai 

IURCU, 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. Aprobarea procesului-verbal a ședinței 

Consiliului Local al Comunei Adășeni, din data de 30 

septembrie  2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii 

privind declararea stării de insolvabilitate a 

debitorilor persoane fizice sau juridice, conform 

prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor 

impozitului pe mijloacele de transport cu masa 

totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 

tone pentru anul 2023; 
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4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea 

Regulamentului actualizat si completat de 

organizare si functionare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Adășeni, judetul 

Botoșani; 

5. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Adășeni pe anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului ”Înființare centru de colectare a 

deșeurilor nonmenajere cu aport voluntar în 

localitatea Adășeni, comuna Adășeni, județul 

Botoșani; 

7. Proiect de hotărâre privind Revocarea HCL nr.25 din 

31.08.2022 privind aprobarea proiectului 

Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și 

radierea vehiculelor, la nivelul comunei 

Adășeni,Județul Botoșani, care nu se supun 

înmatriculării; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului 

de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale și Comuna Adășeni, în cadrul 

proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod 

MySmis 130963. 

 

           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 de ședință 

să supună la vot procesul verbal al ședinței din data de 30  

septembrie  2022. 

              Se dă citire procesului-verbal de către 

secretarul general al comunei. 

            Procesul –verbal al ședinței, desfășurate în data 

de 30 septembrie 2022, ora 14, este aprobat cu unanimitate de 

voturi de toți consilierii prezenți. 

               Domnul  președinte de ședință, propune 

consilierilor punerea în discuție a punctului 2 de pe ordinea 

de zi: 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind 

declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane 

fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare 

            

        D-l primar prezintă referatul de aprobare, urmat de 

dl. secretar general, care  prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre.  

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

         Comisia 1 - Comisia pentru agricultură, activități 

economico-financiare, protecție mediu și turism - acordă aviz 

favorabil. 

         Comisia 3-amenajarea teritoriului și urbanism, muncă 

și protecție socială, juridică și de disciplină-acordă aviz 

favorabil.  

    Dl. consilier local Cornel Ceicovschi: În evidențe mai 

sunt persoane cu amenzi neachitate și care sunt fără stare 

materială? 

     Dl. primar: Este o persoană, Feraru Mihai, care 

înregistrează amenzi în cuantum de aproape 10.000 lei și care 

în momentul de față nu este în localitate. Vom avea în vedere 

să adoptăm și față de el o hotărâre de scoatere din evidențe 

pe motiv de insolvabilitate 

           Nu   sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

        Domnul  președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  3 de pe ordinea de zi.      

          Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor 

impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă 

autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 



       D-l primar, prezintă referatul de aprobare, urmat de 

dl.Neculai Iurcu , care prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre.  

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

        Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină -acordă aviz favorabil. 

       Dl. consilier local Dănuț Cîșlaru: În comună  sunt 

deținători de asemenea mijloace de transport? 

       Dl. primar: Din câte știu eu nu, dar hotărârea trebuie 

adoptată indiferent de situație 

            Nu mai sunt alte intervenții.  

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

      Domnul președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  4 de pe ordinea de zi. 

             PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea 

Regulamentului actualizat si completat de organizare si 

functionare al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Adășeni, judetul Botoșani 

       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. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

        Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 

         Comisia 2- Comisia pentru activități social-

culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport- acordă aviz favorabil; 

         Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil 



           Dl. consilier local Dănuț CÎȘLARIU: De cîte ori se 

adoptă acest regulament, la ce intervale de timp? 

           Dl. secretar general : Regulamentul se actualizează 

în funcție de modificările legislative în materie sau de 

modificări în structura aparatului de specialitate al 

primarului. 

             Nu mai sunr alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

            Domnul președinte de ședință, propune 

consilierilor punerea în discuție  punctul nr.  5 de pe 

ordinea de zi. 

        Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Adășeni pe anul 2022 

            

      D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 

aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat de 

dl.inspector Neculai Iurcu , care prezintă raportul de 

specialitate, aferent proiectului de hotărâre. 

       Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

      Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 

       Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil. 

         Nu  mai sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

        Domnul președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  6 de pe ordinea de zi. 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului ”Înființare centru de colectare a deșeurilor 



nonmenajere cu aport voluntar în localitatea Adășeni, comuna 

Adășeni, județul Botoșani.      

      D-l primar Constantin DRĂSLEUCĂ, prezintă referatul de 

aprobare, aferent proiectului de hotărâre  urmat de 

dl.viceprimar , care prezintă raportul de specialitate, 

aferent proiectului de hotărâre. 

Dl. președinte, solicită avizele comisiilor de specialitate. 

      Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 

       Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil. 

        Dl. consilier local Ilie AILENEI: Ce tipuri de deșeuri 

urmează să se depoziteze la platformă? 

          Dl. primar: Aproape toate tipurile. 

            Nu mai   sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

   Domnul președinte de ședință, propune consilierilor punerea 

în discuție  punctul nr.  7 de pe ordinea de zi. 

        Proiect de hotărâre privind Revocarea HCL nr.25 din 

31.08.2022 privind aprobarea proiectului Regulamentului pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul 

comunei Adășeni,Județul Botoșani, care nu se supun 

înmatriculării. 

     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. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

        Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 



         Comisia 2- Comisia pentru activități social-

culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport- acordă aviz favorabil; 

         Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil. 

      Nu  sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

   Domnul președinte de ședință, propune consilierilor punerea 

în discuție  punctul nr.  8 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale și Comuna Adășeni, în cadrul proiectului ,,HUB de 

Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

   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. președinte, solicită avizele comisiilor de 

specialitate. 

        Comisia 1- activități economico-financiare-acordă aviz 

favorabil; 

         Comisia 2- Comisia pentru activități social-

culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport- acordă aviz favorabil; 

         Comisia 3- Comisia pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism, muncă și protecție socială, juridică și de 

disciplină- acordă aviz favorabil. 

       Nu  sunt alte intervenții. 

      D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre , 

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

 



. 

      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, 

  Dumitru DRĂSLEUCĂ, 

 

 

                                                           

Secretar general al  Comunei Adășeni, 

                                                                               

Florin CÎRLAN  

 

 


