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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

 COMUNA VORONA  

 CONSILIUL LOCAL 

O P I S 

 

privind componența dosarului de ședintă a Consiliului Local Vorona din 

data 20.11.2020 

 

1. Dispoziția de convocare numărul        din   16.11.2020 

 

2. Proces verbal de afișare a dispoziției. 

 

3. Convocare  consilieri. 

 

4. Hotărârile Consiliului Local nr.          /20.11.2020 

 

5. Note de fundamentare a hotărârilor. 

 

6. Raportul de avizare a comisiilor de specialitate. 

 

7. Cereri (dacă este cazul, ce au fost discutate). 

 

8. Proces verbal al ședinței – copie. 

 

9. Minuta ședinței. 

 

10. Proces verbal privind afișarea procesului verbal de ședință. 

 

11. Proces verbal de aducere la cunoștința publică a             

hotărârilor de interes local. 

 

12. Adresa către primarul comunei Vorona . 

 

13. Adresa către Instituția Prefectului Județului Botoșani. 
 

 
 
 

 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

PRIMĂRIA COMUNEI VORONA 
 

DISPOZIŢIE 
       Primarul comunei Vorona, jud. Botoşani în exercitarea atribuţiilor de autoritate 
administrativă, 

      In baza prevederilor art. 134 alin 1 , lit. a si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 
       În temeiul art. 196 alin. (1), lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

DISPUNE 
 

Art.1. Se convoacă şedinţa extraordinara a Consiliului Local Vorona în ziua 

de Vineri 20.11.2020, orele 11,00 care va avea loc în incinta Primăriei Vorona cu 
următoarea ordine de zi:, 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat/asociere al UAT 

Vladeni, Corni, Vorona, judetul Botosani in vederea accesarii programului de 
investitii ,,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea 
cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare 
a activitatilor de transport, distributie si consum final”. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
adevizului general pentru obiectivul de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze 
naturale in comuna Vorona, cu satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, 
Vorona Teodoru si Vorona Mare, Judetul Botosani”. 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Vorona 
in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” 

Vorona. 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local vorona 
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA 

BOTOSANI”. 
6. Proiect de privind desemnarea unui reprezentant al comunei Vorona în Adunarea 

Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani. 

 
 

 
         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se împuterniceşte 

domnul Anicăi Laurenţiu - secretar general al comunei Vorona.      
 
 

 Nr. 611 
16.11.2020 
                                           Primar 

                                Prof. AUREL ŞTEFAN 
                                                                         Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                   Secretar general, 
 LAURENŢIU ANICĂI 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI VORONA 

 

 
 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi  16  noiembrie 2020 

 
 

 

 

              Subsemnatul Anicăi Laurențiu, secretar al comunei Vorona , județul Botoșani și 

doamna Ciubotariu Elena, inspector  la Primăria Vorona, azi data de mai sus am 

procedat la afișarea Dispoziției nr. 611/2020, privind convocarea Consiliului Local 

Vorona, județul Botoșani, în ședința extraordinară, care are loc în ziua de 20 noiembrie 

2020, orele 11.00, în sala mare a Centrului cultural Vorona, județul Botoșani. 

            Dispoziția nr. 611/2020, a fost afișată în următoarele locuri: 

 

 

 

                                   -  afișier Primărie; 

                                 

 

        

 

 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal . 

 

 

 

 

 

             Secretar general,                                                                       Inspector, 

         Anicăi Laurentiu Marian                                                           Ciubotariu Elena      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
CONVOCATOR 

În conformitate cu dispoziţia primarului nr. 611/16.11.2020 în ziua de 

VINERI 20.11.2020, orele 11,00 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Vorona care va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat/asociere al UAT 

Vladeni, Corni, Vorona, judetul Botosani in vederea accesarii programului de 
investitii ,,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea 
cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare 

a activitatilor de transport, distributie si consum final”. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 
adevizului general pentru obiectivul de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze 
naturale in comuna Vorona, cu satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, 
Vorona Teodoru si Vorona Mare, Judetul Botosani”. 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Vorona 
in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” 
Vorona. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local vorona 
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA 

BOTOSANI”. 
6. Proiect de privind desemnarea unui reprezentant al comunei Vorona în Adunarea 

Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani. 

 

Nr. 

Crt. 
Numele şi prenumele Semnătura pentru  luare la cunoştinţă 

1 Achilaritei Costel  

2 Bejenariu Elena Angelica  

3 Cotoc Costica   

4 Damian Stelian  

5 Doroftei Dumitru  

6 Fagadaru Liviu  

7 Frunza Gheorghe  

8 Gicoveanu Mihai  

9 Irimia Iuliana  

10 Marica Ligia  

11 Morosanu Constantin Laurentiu  

12 Nechifor Neculai  

13 Neculaescu Gelu  

14 Rusu Constantin  

15 Simian Teodor  

 

Secretar general, 

LAURENŢIU MARIAN ANICĂI 
 

 

Notă. Comisiile de specialitate vor fi prezente VINERI, 20.11.2020 orele 10,00 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 
                                 Către 

 d-nul/d-na ________________________ 
 

       Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa  Consiliului Local Vorona care va avea 

loc în ziua de VINERI 20.11.2020 orele 11,00 în sala mare a Centrului cultural 
Vorona, care va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat/asociere al UAT 

Vladeni, Corni, Vorona, judetul Botosani in vederea accesarii programului de 
investitii ,,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea 

cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare 
a activitatilor de transport, distributie si consum final”. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 

adevizului general pentru obiectivul de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze 
naturale in comuna Vorona, cu satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, 
Vorona Teodoru si Vorona Mare, Judetul Botosani”. 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Vorona 
in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” 

Vorona. 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local vorona 
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA 

BOTOSANI”. 
6. Proiect de privind desemnarea unui reprezentant al comunei Vorona în Adunarea 

Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani. 

 

 
 

Notă. Comisiile de specialitate vor fi prezente VINERI, 20.11.2020 orele 10,00 
 

 
 

Secretar general, 

LAURENŢIU MARIAN ANICĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI VORONA 
 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi   16 noiembrie 2020 

 
 

 

              Subsemnatul Anicăi Laurențiu, secretar general al comunei Vorona, județul 

Botoșani și doamna Ciubotariu Elena, inspector la Primăria Vorona, azi data de mai sus 

am procedat la afișarea Procesului-verbal de ședință al Consiliului Local Vorona, județul 

Botoșani, în ședința extraordinară, care are loc în ziua de 20 noiembrie 2020, orele 

11.00, în sala mare a Centrului cultural Vorona, județul Botoșani. 

           Procesul-verbal de ședință al Consiliului Local Vorona  a fost afișat în 

următoarele locuri: 

 

 

 

                                   -  afișier Primărie; 

                                 

 

        

 

 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal . 

 

 

 

 

             Secretar general,                                                                           Inspector, 

       Anicăi Laurentiu Marian                                                                  Ciubotariu Elena      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA  
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 
privind afișarea minutei ședinței publice a Consiliului Local al comunei Vorona  

 din data de 20 noiembrie 2020 

 
 

 

Încheiat astăzi 20.11.2020 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, 

Subsemnatul Anicăi Laurențiu – secretar al Consiliului Local al comunei Vorona, 

județul Botoșani am procedat astăzi data de mai sus la afișarea minutei ședinței 

extraordinare publice a Consiliului Local al comunei Vorona, județul Botoșani din data 

de 20.11.2020 prin care se aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate  lucrările 

ședinței. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 
 

Secretar general, 

Consiliul Local Vorona 

Anicăi  Laurențiu Marian 

 
 

 
 

 

 



 

MINUTA ședinței  extraordinare din 20.11.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Vorona 

Din numarul total de ___ de consilieri sunt prezenti ___ ,sedinta fiind legal constituita.  

In cadrul sedintei a fost adoptata:  

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul      din 20.11.2020 privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2020. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul      din 20.11.2020 privind aprobarea 
Acordului de Parteneriat/asociere al UAT Vladeni, Corni, Vorona, judetul Botosani 
in vederea accesarii programului de investitii ,,Dezvoltarea retelelor inteligente de 
distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, 
eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si 

consum final”. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul      din 20.11.2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici si adevizului general pentru obiectivul de investitii 

,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 
apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 
Judetul Botosani”. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul      din 20.11.2020 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local Vorona in Consiliul de administratie al Liceului 
Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul      din 20.11.2020 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local vorona in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA BOTOSANI”. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul      din 20.11.2020 privind desemnarea 

unui reprezentant al comunei Vorona în Adunarea Generală a Asociaților ADI 

,,Ecoproces’’ Botoșani. 

 

 

In conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, minuta se va publica la sediul Primariei comunei Vorona.  

 

Presedinte de sedinta   

 

      Secretar general, 

  Anicai Laurentiu Marian 

 
 

 



 

 

 

 

CĂTRE, 

                                                          PRIMARUL COMUNEI VORONA  

                                                                   ȘTEFAN AUREL  

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 198 alin. 2 si 199 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, vă înaintăm hotărârile  Consiliului Local Vorona  adoptate 

în ședința extraordinară din data de 20 noiembrie 2020, și anume: 

- H.C.L.            /20.11.2020 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

ANICĂI LAURENȚIU MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI VORONA 

 
 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi  20.11.2020 

 
 

 

 

              Subsemnatul Anicăi Laurențiu, secretar al comunei Vorona, județul Botoșani și 

doamna Ciubotariu Elena, inspector in Aparatul de specialitate al Primarului, am 

procedat azi data de mai sus in conformitate art. 225, alin 2 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ la aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul 

Consiliului Local Vorona a Sedintei publice extraordinare din data de 20.11.2020. 

            Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

                                   -  afișier Primărie; 

                                 

 

        

 

 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces–verbal. 

 

 

           Secretar general,                                                                    Inspector, 

       Anicăi Laurențiu  Marian                                                              Ciubotariu Elena    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 
 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 

Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 
 

 
Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
20.11.2020 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecția copilului 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 

 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 
 

Data  
20.11.2020 

 
 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 

 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_ 20.11.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 

conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 

 

 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
Data 

20.11.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere al UAT VLADENI , CORNI , 

VORONA JUD BOTOSANI în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 

transport, distribuție și consum final ” 
 

         Consiliul Local Vorona intrunit in sedinta extraordinara din data de 
20.11.2020 

         Având în vedere: 

- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

         Examinând: 

 - Referatul nr. intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

comunei Vorona;  

 - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Vorona; 

          Ținând cont de : 

   - Prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE 

A FONDURILOR-Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 

vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și 

de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel: 

POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale-

2020- Ministerul Fondurilor Europene 

   - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020-Axa Prioritară 8 Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale 

Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de 

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine; 

        În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), 

art.139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

       Art.1 - Se aprobă participarea comunei Vorona in  cadrul 

Parteneriatului/asocierii  cu localitatile, UAT VLADENI , CORNI , VORONA  JUD 

BOTOSANI  pentru accesarea programului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 



eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final ”, conform anexei la prezenta hotarare. 

       Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Vorona a sumei ce 

reprezintă contribuţia financiară proprie a  comunei Vorona la bugetul proiectului 

prevăzut la art.1 din prezenta,conform art.2 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre. 

        Art.3 – Se mandatează domnul Stefan Aurel, primarul comunei Vorona, judeţul 

Botosani, să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Vorona. 

                Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local Vorona şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor 

comunelor membre   in parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vorona,pentru controlul legalitatii. 

 

Nr.  

Din 20.11.2020 

  

 
              SEMNEAZĂ 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ 
             CONSILIER                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                        ANICAI LAURENTIU MARIAN 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere al UAT VLADENI , CORNI , 
VORONA JUD BOTOSANI în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 

transport, distribuție și consum final ” 
 
         Consiliul Local Vorona intrunit in sedinta extraordinara din data de 

20.11.2020 
         Având în vedere: 

- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

         Examinând: 

 - Referatul nr. intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

comunei Vorona;  

 - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Vorona; 

          Ținând cont de : 

   - Prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE 

A FONDURILOR-Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 

vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și 

de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel: 

POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale-

2020- Ministerul Fondurilor Europene 

   - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020-Axa Prioritară 8 Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale 

Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de 

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine; 

        În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), 

art.139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

       Art.1 - Se aprobă participarea comunei Vorona in  cadrul 

Parteneriatului/asocierii  cu localitatile, UAT VLADENI , CORNI , VORONA  JUD 

BOTOSANI  pentru accesarea programului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 



eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final ”, conform anexei la prezenta hotarare. 

       Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Vorona a sumei ce 

reprezintă contribuţia financiară proprie a  comunei Vorona la bugetul proiectului 

prevăzut la art.1 din prezenta,conform art.2 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre. 

        Art.3 – Se mandatează domnul Stefan Aurel, primarul comunei Vorona, judeţul 

Botosani, să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Vorona. 

                Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local Vorona şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor 

comunelor membre   in parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vorona,pentru controlul legalitatii. 

 

  

 
     
                                                                                             Avizeaza pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Comuna Vorona 
Primar 

Nr. din  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat  / asociere  

 în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 

eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și 
consum final ” 

 

Având în vedere: 
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice 
locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Examinând: 
    Referatul nr. intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

comunei Vorona; 
      În vederea ridicării potenţialului economic al localitatii Vorona pentru ridicarea 
standardului de viaţă al tuturor locuitorilor acestei comune, în vederea protecţiei 

mediului înconjurător,prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, 
conservarea pădurilor, este necesară şi oportună alimentarea cu gaze naturale la 

nivel local. 
       Tocmai în acest sens, a avut loc o întâlnire a primarilor localităţilor propuse 
conform anexei, unde s-a expus dorinţa de asociere în vederea obţinerii unei soluţii 

tehnice de alimentare  a localitatilor cu gaze naturale, si a identificarii unei surse de 
finantare pentru investitia vizata. 

Conform art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul local exercită atribuţii privind 

cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern”. 
Conform art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotărăşte, în 

condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din 

străinătate, precum şi 
aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune.” 
Ţinând seama de priorităţile comunităţii locale, de dorinţa cetăţenilor exprimată de 

fiecare dată în 
cadrul adunărilor publice, de prevederile Strategiei de dezvoltare a comunei Vorona 
consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre 

anexat. 
 

Primar, 
Prof. Aurel Stefan 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
Nr. din  

 
 

REFERAT 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat /asociere în vederea  accesarii 

programului de investitii„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, 

precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ” 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ținând cont de : 

-Prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR-Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 

vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și 
de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final-Cod apel: 

POIM/..../8/2/- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale-

2020- Ministerul Fondurilor EuropeneProgramul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020-Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al 

energiei electrice şi gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de 
interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine; 

 
- întâlnirea primarilor localităţilor conform  anexei , unde s-a expus dorinţa de 

asociere în vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 

transport, distribuție și consum final “ 
- necesitatea protejării mediului înconjurător; 
- oportunitatea de creştere a nivelului de trai şi de ridicare a standardului de viaţă 

pentru cetăţenii comuneiVorona, prin asigurarea sistemului de alimentare cu gaze 
naturale; 

        Propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru participarea  comunei Vorona 

la parteneriatul pentru accesarea programului de investitii „Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de 

transport, distribuție și consum “ 
Pentru care am încheiat prezentul. 

 
 

 
Intocmit, 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna 

Vorona, cu satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si 
Vorona Mare, Judetul Botosani”.  

 

       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 
20.11.2020,  
       Vazand propunerile domnului Stefan Aurel – primar al comunei Vorona; 

       Analizand referatul nr./.2020 intocmit de, inspector in cadrul Primariei 
comunei Vorona, 

       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, 
       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Vorona, 
        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

        In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 
Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul 

de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu 
satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona 
Mare, Judetul Botosani”, documentatii cuprinse in anexele nr. 1 si 2 parti integrante 
la prezenta hotarare. 

Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   
prezentei hotarari. 

 

 
 
Nr.  

20.11.2020 
 

 
                SEMNEAZĂ 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 

             CONSILIER                                                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                     ANICAI LAURENTIU MARIAN 

 

 

 
 
 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna 

Vorona, cu satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si 
Vorona Mare, Judetul Botosani”.  

 
       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 
20.11.2020,  

       Vazand propunerile domnului Stefan Aurel – primar al comunei Vorona; 
       Analizand referatul nr./.2020 intocmit de, inspector in cadrul Primariei 

comunei Vorona, 
       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, 

       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Vorona, 

        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

        In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul 
de investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu 
satele apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona 
Mare, Judetul Botosani”, documentatii cuprinse in anexele nr. 1 si 2 parti integrante 

la prezenta hotarare. 
Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   
prezentei hotarari. 
 

 
     
                                                                                             Avizeaza pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecția copilului 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 

investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 
apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 

Judetul Botosani” 
 

Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 

apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 
Judetul Botosani” 

 

 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
 

 
Data  

20.11.2020 
 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 

apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 
Judetul Botosani” 

 

 

 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 

investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 
apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 

Judetul Botosani” 
 

 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
Data 

20.11.2020 
 

 

 

 
 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 

Muncă și protecție socială 
 
 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 

apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 
Judetul Botosani” 

 
 

Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art. 139 alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investitii ,,infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Vorona, cu satele 

apartinatoare Vorona, Icuseni, Joldesti, Poiana, Vorona Teodoru si Vorona Mare, 
Judetul Botosani” 

 
 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

Data 
20.11.2020 

 
 

 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind numirea  persoanelor care sa reprezinte Consiliului Local Vorona in 

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona 
 

 
      Consiliul local al comunei Vorona întrunit în ședința extraorinara din 
20.11.2020, 

      Luand act de adresa nr. /..2020 a Liceului Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant 
Vorona, 

     Văzând  propunerile domnului Stefan Aurel – primar, 
     Avand in vedere avizul  Comisiei pentru activitati social culturale, sport, culte, 
invatamant, sanatate si familie, protectiea copilului, 

      Conform prevederilor art. 3 din OMEN nr. 3160/01.02.2017, 
       In baza art. 36, alin. 6). lit (pct 1) din Legea Administratiei Publice Locale 
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
       In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 
HOTĂRĂȘTE 

 

      Art. unic. Se desemneaza un numar de doi reprezentanti al Consiliului Local 
Vorona ______________________________si _____________________________ in Consiliul 
de Administratie al Liceului Tehnologic,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona. 

  
 

 
Nr.  
20.11.2020 
 

 
       SEMNEAZĂ 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 

             CONSILIER                                                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                     ANICAI LAURENTIU MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE       

privind numirea  persoanelor care sa reprezinte Consiliului Local Vorona in 

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona 
 
 

      Consiliul local al comunei Vorona întrunit în ședința extraorinara din 
20.11.2020, 

      Luand act de adresa nr. /..2020 a Liceului Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant 
Vorona, 
     Văzând  propunerile domnului Stefan Aurel – primar, 

     Avand in vedere avizul  Comisiei pentru activitati social culturale, sport, culte, 
invatamant, sanatate si familie, protectiea copilului, 
      Conform prevederilor art. 3 din OMEN nr........; 

       In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

      Art. unic. Se desemneaza un numar de doi reprezentanti al Consiliului Local 

Vorona ______________________________si _____________________________ in Consiliul 
de Administratie al Liceului Tehnologic,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona. 

  
  
     
                                                                                             Avizeaza pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru activitati social culturale, sport, culte, invatamant, 
 sanatate si familie, protectiea copilului 

RAPORT 
privind adoptarea urmatorului proiect de hotarare: 

 

Proiect de hotarare privind 

 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Vorona in Consiliul de Administratie 
al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona 

 
Noi, Comisia pentru activitati social culturale, sport, culte, invatamant, sanatate si 
familie, protectiea copilului intrunit in sedinta de lucru astazi_20.11.2020_in 

completul ei, format din __5__membrii prezenti, lipsind motivat(nemotivat)______d-
l.________________ 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 

conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

AVIZAM FAVORABIL 

Proiect de hotarare privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Vorona in Consiliul de Administratie 
al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare si Sfant” Vorona 

 

 
 

 
                  Presedinte Comisie                                                Secretar Comisie 
 

Data 
20.11.2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 

 

   Consiliul local Vorona întrunit în şedinţă extraordinară la dată de 

20.11.2020, 

Având în vedere: 

- Adresa ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani nr. 1454/04.11.2020; 

- Contractul de asociere nr. 12483/21.10.2009; 

- Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces’’  Botoșani.  

   In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 

                                                                

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se desemneaza ca reprezentant al  UAT Vorona in Adunarea Generala a 

Asociatilor ADI ,,Ecoproces” Botosani in persoana domnului Frunza Gheorghe – 

viceprimar al comunei.; 

Art. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Consiliului 

Local Vorona vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 exemplar se 

va remite către ADI ,,Ecoproces” Botoşani. 

 
      Nr. _____ din  20.11.2020 
 

 
 
           SEMNEAZĂ 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 

             CONSILIER                                                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                     ANICAI LAURENTIU MARIAN 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 
 

   Consiliul local Vorona întrunit în şedinţă extraordinară la dată de 

20.11.2020, 

Având în vedere: 

- Adresa ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani nr. 1454/04.11.2020; 

- Contractul de asociere nr. 12483/21.10.2009; 

- Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces’’  Botoșani. 

   In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 

                                                                

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se desemneaza ca reprezentant al  UAT Vorona in Adunarea Generala a 

Asociatilor ADI ,,Ecoproces” Botosani in persoana domnului Frunza Gheorghe – 

viceprimar al comunei.; 

Art. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Consiliului 

Local Vorona vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 exemplar se 

va remite către ADI ,,Ecoproces” Botoşani. 

 
 
     
                                                                                             Avizeaza pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  
Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 
 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
 

 
 

Data  
20.11.2020 
 
 

 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 

sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 
 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 

 

 
 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 

    Data  
20.11.2020 
 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 
 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 

conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al comunei  

Vorona în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

 

 
 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 

20.11.2020 
 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

HOTĂRÂRE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

           Consiliul Local Vorona întrunit în şedinţă extraordinara la data de 20.11.2020; 

           urmare adresei nr. 10468/03.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOȘANI”; 

            analizând expunerea de motive a domnului Stefan Aurel - primar privind desemnarea 

reprezentantului comunei Vorona în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI” ; 

             având în vedere rapoartele de specialitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local Vorona; 

              în conformitate cu prevederile art. 21 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

art. 14 alin. 1 din Statutul Asociației, art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările ulterioare, art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

             In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se desemnează dl. Frunza Gheorghe viceprimar al comunei Vorona, ca reprezentant al 

Consiliului Local Vorona, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOŞANI”.   

  Art. 2. În situația în care reprezentantul desemnat la art. 1 se află în imposibilitatea exercitării 

mandatului încredințat, acesta va delega calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației, 

prin dispoziție, unei persoane din aparatul propriu de specialitate. 

Art. 3.  Începând cu data prezentei hotărâri, orice altă dispoziție contrară își încetează 

aplicabilitatea.   

Art. 4. Primarul Comunei Vorona, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, 

asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi transmisă, în original, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI”. 

Nr. 

Din 20.11.2020 

 
              SEMNEAZĂ 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ 

             CONSILIER                                                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                     ANICAI LAURENTIU MARIAN 



 

ROMÂNIA 

COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

           Consiliul Local Vorona întrunit în şedinţă extraordinara la data de 20.11.2020; 

           urmare adresei nr. 10468/03.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOȘANI”; 

            analizând expunerea de motive a domnului Stefan Aurel - primar privind desemnarea 

reprezentantului comunei Vorona în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI” ; 

             având în vedere rapoartele de specialitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local Vorona; 

              în conformitate cu prevederile art. 21 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

art. 14 alin. 1 din Statutul Asociației, art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările ulterioare, art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

             In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se desemnează dl. Frunza Gheorghe viceprimar al comunei Vorona, ca reprezentant al 

Consiliului Local Vorona, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOŞANI”.   

  Art. 2. În situația în care reprezentantul desemnat la art. 1 se află în imposibilitatea exercitării 

mandatului încredințat, acesta va delega calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației, 

prin dispoziție, unei persoane din aparatul propriu de specialitate. 

Art. 3.  Începând cu data prezentei hotărâri, orice altă dispoziție contrară își încetează 

aplicabilitatea.   

Art. 4. Primarul Comunei Vorona, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, 

asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi transmisă, în original, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI”. 

                                                                                             Avizeaza pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  
Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

 
 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 

conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
 

 
 

Data  
20.11.2020 
 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecția copilului 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 

conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

 

 
 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 
    Data  

20.11.2020 
 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

 
 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_20.11.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.125, alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vorona 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA BOTOŞANI” 

 

 
 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 

20.11.2020 
 

 
 


