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PROCES VERBAL 

Incheiat , azi, 20 iunie  2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, al  

Comunei Adășeni, jud. Botoșani 

            Președintele în exercițiu, d-l   Dănuț CÎȘLARIU, deschide 
lucrările ședinței, precizând că sunt prezenți 8 consilieri 

numiți în funcție, lipsă fiind dl. consilier local Cornel 

CEICOVSCHI, fiind pezent și d-l  Constantin DRĂSLEUCĂ , 

primarul comunei Adășeni. 

         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 29 

aprilie  2022; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea 

domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care 

contravenienţii, persoane fizice, vor presta 

activităţi în folosul comunităţii; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se 

supun adoptării Consiliului Local al Comunei Adășeni, 

Județul Botoșani; 

4. Proiect de hotărâre privind Revocarea HCL nr. 11 

din 11.03.2022 privind modificarea și aprobarea 

STATULUI DE FUNCȚII și a ORGANIGRAMEI din cadrul 
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aparatului de specialitate al primaruluiComunei 

Adășeni,județul Botoșani; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și 

aprobarea  Statului de funcții și a Organigramei din 

cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Adășeni, județul Botoșani. 

 

           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 29  

APRILIE  2022. 

              Se dă citire procesului-verbal de către 

secretarul general al comunei. 

            Procesul –verbal al ședinței, desfășurate în data 

de 29 APRILIE 2022, ora 13, 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: 

           Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor 

serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, 

persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii 

        D-l primar prezintă referatul de aprobare, urmat de 

dl. viceprimar, 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.  

 



           Nu   sunt alte intervenții. 

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

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 8 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 aprobarea Regulamentului 

propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei 

Adășeni, Județul Botoșani 

       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 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 8 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

      Domnul președinte de ședință, propune consilierilor 

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

             Proiect de hotărâre privind Revocarea HCL nr. 11 

din 11.03.2022 privind modificarea și aprobarea STATULUI DE 

FUNCȚII și a ORGANIGRAMEI din cadrul aparatului de 

specialitate al primaruluiComunei Adășeni,județul 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 

           Nu   sunt alte intervenții. 

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

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 8 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 modificarea și aprobarea  

Statului de funcții și a Organigramei din cadrul  aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Adășeni, județul 

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 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 8 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, 

  Dănuț CÎȘLARIU, 

 

 

                                                           

Secretar general al  Comunei Adășeni, 

                                                                               

Florin CÎRLAN  

 

 


