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PROCES VERBAL 

Incheiat , azi, 31 august  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 9 consilieri 

numiți în funcție, 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 20 

iunie  2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii 

impozitului pe clădiri precum și terenului aferent 

clădirii de domiciliu, aflate în proprietatea sau 

coproprietatea doamnei Eugenia CÎȘLARIU; 

3. Privind aprobarea proiectului Regulamentului 

pentru înregistrarea, evidența și radierea 

vehiculelor, la nivelul comunei Adășeni,Județul 

Botoșani, care nu se supun înmatriculării; 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului 

privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 

2022 sem. I angajați ai Primăriei comunei Adășeni, 

jud. Botoșani; 
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5. Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de 

ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru 

semestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor 

pentru eficientizarea acestei activități; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării structurii organizatorice a Statului de 

funcții și Organigramei din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Adășeni, Județul 

Botoșani; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului tehnic , actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici, devizului general actualizat și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Modernizare și 

reabilitare  drumuri de interes local în comuna 

Adășeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 

unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, 

doamnei Viorica Slavnicu 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință pe următoarele trei luni de 

activitate a Consiliului local al 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 20  

IUNIE  2022. 

              Se dă citire procesului-verbal de către 

secretarul general al comunei. 

            Procesul –verbal al ședinței, desfășurate în data 

de 29 IUNIE 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: 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii 

impozitului pe clădiri precum și terenului aferent clădirii de 

domiciliu, aflate în proprietatea sau coproprietatea doamnei 

Eugenia CÎȘLARIU 

        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.  

 

           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.      

          Privind aprobarea proiectului Regulamentului pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul 

comunei Adășeni,Județul Botoșani, care nu se supun 

înmatriculării 

       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 9 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 aprobarea Raportului 

privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav în anul 2022 sem. I angajați ai 

Primăriei comunei Adășeni, jud. 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: Din raport 

reiese că mai sunt 13 asistenți personali. 

           Secretar : Acum mai sunt 10, pentru că la începutul 

anului au fost 13 dar pe parcurs numărul a ajuns la 10. 

             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 analiza stadiului de 

ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru semestrul I al 

anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activități. 

            

      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 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 modificării 

structurii organizatorice a Statului de funcții și 

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. 

        dl. consilier local Ilie AILENEI: Am obesrvat că de 

ceva timp că, avem lunar avem pe ordinea de zi, punctul cu 

organigrama? 

       Secretar: Da, pentru că organigrama și statul de 

funcții pot suferi fluctuații în orice moment, în funcție de 

factorii și evenimentele ce intervin în structura 

organizațională a instituției. De data aceasta am eliminat din 

organigramă , compartimentul cu implementarea proiectului cu 

fonduri externe nerambursabile, deoarece perioada de 

implementare a ajuns la final în luna iunie a acestui an. 

            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 aprobarea proiectului tehnic , 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici, devizului 

general actualizat și a sumei reprezentând categoriile de 

cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare  

drumuri de interes local în comuna Adășeni, județul Botoșani”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 

”Anghel Saligny”; 

    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 Cornel Ceicovschi: când vor începe 

lucrările la drumuri? 

     dl. primar. După semnarea contractului de finanțare se 

vor demara lucrările. 

        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.  8 de pe ordinea de zi.       

       Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui 

ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Viorica 

Slavnicu. 

    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 9 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

        Domnul președinte de ședință, propune consilierilor 

punerea în discuție  punctul nr.  9 de pe ordinea de zi. 



   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință pe următoarele trei luni de activitate a Consiliului 

local al Comunei Adășeni, Județul Botoșani. 

  Domnul  președinte de ședință: vă rugăm propuneri. 

    dl. consilier Ilie Zoițanu: propun pe dl. consilier 

Dumitru Drăsleucă. 

         Nu mai sunt alte propuneri.  

         D-l președinte , supune la vot proiectul de hotărâre  

care pe articole și pe ansamblu este adoptat cu 8 voturi 

pentru, majoritate absolută. 

   La finalul ședinței secretarul general al comunei, prezintă 

consilierilor locali , adresa cu nr. 367R din 16.08.2022, 

emisă de către Instituția Prefectului-Județul Botoșani, 

referitor la obligativitatea prezentării raportului anual de 

activitate , cu rugămintea de a se conforma. 

      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  

 

 


