ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA VORONA

DOSAR ȘEDINȚĂ
CONSILIUL LOCAL VORONA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
ȘEDINȚA DIN 17 NOIEMBRIE 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA VORONA
CONSILIUL LOCAL

DOSAR
CUPRINZÂND ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE PUBLICĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI VORONA
DIN DATA DE
17 NOIEMBRIE 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA VORONA
CONSILIUL LOCAL

OPIS
privind componența dosarului de ședintă a Consiliului Local Vorona din
data 17.11.2020
1. Dispoziția de convocare numărul 608 din 13 noiembrie 2020.
2. Proces verbal de afișare a dispoziției.
3. Convocare consilieri.
4. Hotărârile Consiliului Local nr.

/17.11.2020.

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.

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA VORONA
P R I M A R,
DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Vorona in sedinta extraordinara in data
de 17 noiembrie 2020
Primarul comunei Vorona, judetul Botosani intrunit in sedinta sa extraordinara in data de
17.11.2020,
avand in vedere:
- referatul secretarului comunei

Dl. Anicai Laurentiu Marian înregistrat sub nr.

11747/13.11.2020;
- prevederile art. 133 alin. (1) lit. a), art. 134 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei
nr. 57 din data de 5 iulie 2019 privind Codul administrativ,
In temeiul prevederilor art. 196, lit. b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57
din data de 5 iulie 2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art.1.- Consiliul local al comunei Vorona se convoaca in sedinta extraordinara, marti 17.11.
2020, orele 10,00, in sala CAMINULUI CULTURAL al comunei Vorona, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
(noiembrie 2020 – ianuarie 2021).
2. Depunerea jurământului de către consilierii declarati alesi Irimia Iuliana si Damian Stelian, ale
caror mandate au fost validate de Judecătoria Botosani prin incheierea nr. 11141/193/2020.
3. Proiect de hotarare privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vorona.
Art. 2.- Secretarului comunei Vorona va asigura transmiterea prezentei dispozitii Institutiei
Prefectului – judetul Botosani si va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor acesteia.

PRIMAR,
Prof. Aurel Stefan

Vorona,
13.11.2020
Nr.

Contrasemneaza pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL UAT,
Laurentiu Marian Anicai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA VORONA
Nr. 11773/13.11.2020
REFERAT
la proiectul de Dispoziţie a Primarului privind convocarea Consiliului local în ședința
extraordinară pe luna 17 noiembrie 2020

În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi
actualizată de Legea nr. 29/2011 şi având în vedere şi:
prevederile art. 133 alin. (1) lit. a), art. 134 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57 din data de 5 iulie 2019 privind Codul administrativ.
prevederilor art. 196, lit. b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57
din data de 5 iulie 2019 privind Codul administrativ pentru a pune în aplicare prevederile
actelor normative mai sus mențíonate, secrearul general al comunei Vorona propune
emiterea dispoziţiei primarului privind convocarea Consiliului local în ședința
extraordinară pe luna noiembroe 2020, marti 17 noiembrie 2020, ora 10,00.

SECRETAR GENERAL UAT,
Anicai Laurentiu Marian

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORONA

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 13 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. 608/2020, privind convocarea Consiliului Local Vorona, județul
Botoșani, în ședința extraordinară de constituire, care are loc în ziua de 17 noiembrie 2020,
orele 10.00, în sala mare a Centrului cultural Vorona, județul Botoșani.
Dispoziția nr. 608/2020, a fost afișată în următoarele locuri:

- afișier Primărie;

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal .

Secretar general,
Anicăi Laurentiu Marian

Inspector,
Ciubotariu Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
CONVOCATOR
În conformitate cu dispoziţia primarului nr. 608/13.11.2020 în ziua de MARTI 17.11.2020, orele
10,00 se convoacă şedinţa extraordinară de constituire a Consiliului Local Vorona care va avea
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
(noiembrie 2020 – ianuarie 2021).
2. Depunerea jurământului de către consilierii declarati alesi Irimia Iuliana si Damian Stelian, ale
caror mandate au fost validate de Judecătoria Botosani prin incheierea nr. 11141/193/2020.
3. Proiect de hotarare privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vorona.

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numele şi prenumele

Semnătura pentru luare la cunoştinţă

Achilaritei Costel
Bejenariu Elena Angelica
Cotoc Costica
Damian Stelian
Doroftei Dumitru

Fagadaru Liviu
Frunza Gheorghe
Gicoveanu Mihai
Irimia Iuliana
Marica Ligia

Morosanu Constantin Laurentiu
Nechifor Neculai

Neculaescu Gelu
Rusu Constantin
Simian Teodor

Secretar general,
LAURENŢIU MARIAN ANICĂI
Notă. Comisiile de specialitate vor fi prezente MARTI, 17.11.2020 orele 9,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA

Către
d-nul/d-na ________________________
Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa Consiliului Local Vorona de constituire care va avea loc în
ziua de MARTI 17.11.2020 orele 10,00 în sala mare a Centrului cultural Vorona, care va avea următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
(noiembrie 2020 – ianuarie 2021).
2. Depunerea jurământului de către consilierii declarati alesi Irimia Iuliana si Damian Stelian, ale
caror mandate au fost validate de Judecătoria Botosani prin incheierea nr. 11141/193/2020.
3. Proiect de hotarare privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vorona.

Notă. Comisiile de specialitate vor fi prezente MARTI, 17.11.2020 orele 9,00

Secretar general,
LAURENŢIU MARIAN ANICĂI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORONA

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 17 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 17 noiembrie 2020, orele 10.00,
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,
Anicăi Laurentiu Marian

Inspector,
Ciubotariu Elena

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL VORONA

PROCES VERBAL
privind afișarea minutei ședinței publice a Consiliului Local al comunei Vorona
din data de 17 noiembrie 2020

Încheiat astăzi 17.11.2020

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 17.11.2020 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 17.11.2020 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 17.11.2020 privind alegerea

presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (noiembrie 2020 – ianuarie 2021).

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul

din 17.11.2020 privind alegerea

Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vorona.

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul
viceprimarului comunei Vorona.

Secretar general,
Anicai Laurentiu Marian

din 17.11.2020 privind alegerea

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 17 noiembrie 2020, și anume:
- H.C.L.

/17.11.2020

SECRETAR GENERAL,
ANICĂI LAURENȚIU MARIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORONA

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 17.11.2020

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 17.11.2020.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

- afișier Primărie;

Drept pentru care am încheiat prezentul proces–verbal.

Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

Inspector,
Ciubotariu Elena

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. /17.11.2020
Privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru lunile noiembrie 2020- ianuarie 2021
Consiliul Local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
17.11.2020,
analizând raportul de specialitate nr. 11719/13.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Vorona județul Botoșani cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe
pentru lunile noiembrie 2020- ianuarie 2021,
constatând că au depus jurământul pentru funcția de consilier local și supleanții validați de
Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 11141/193/2020,
în temeiul prevederilor:
- art. 15 alin.(2),art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi (2) si art.136 alin.(4) din Constituţia
României, republicată;
- art. 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 alin. (2) din Legea privind Codul civil nr.287/2009, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit. a), coroborat cu alin.(3)
lit. a), art. 138 alin. (6), alin. (8)-(10), alin. (16), art. 139 alin. 5 , alin.(11) și alin. (12), art. 140 alin. (1)
și alin. (1) , art. 197, art. 198 , art. 199, art. 233 alin.(2), art. 234 , art. 235, art. 236 și art.240 alin.(1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , art.62 și art.70 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
luând în considerare Ordinul Prefectului județului Botoșani nr. 457/28.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Vorona, județul
Botoșani,
având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor,
respectând prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr
57/2019,
în temeiul prevederilor art 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Este ales președinte de ședință a Consiliului local al comunei Vorona, județul Botoșani,
pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021 domnul consilier......................................
Art. 2 Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
- Conduce ședințele consiliului local;
- Supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor “pentru” , a celor “împotrivă” și a “abținerilor” numărate și evidențiate de secretarul
general al comunei ;
- Semnează procesul verbal al ședinței;
- Asigură menținerea ordinii, in condițiile regulamentului de organizare si funcționare a
consiliului local;

- Supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de soluționare a
consiliului local ;
- Aplică, dacă este cazul , sancțiunile prevăzute la art.233 alin.(1) din Ordonanța de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune Consiliului Local aplicarea unor
asemenea sancțiuni , după caz ;
- Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare si funcționare a
Consiliului Local sau alte însărcinări date de către Consiliul Local .
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vorona, Prefectului județului Botoșani si
se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei.

SEMNEAZĂ
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Anicai Laurentiu Marian

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru lunile noiembrie 2020- ianuarie 2021
Consiliul Local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
17.11.2020,
analizând raportul de specialitate nr. 11719/13.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Vorona județul Botoșani cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe
pentru lunile noiembrie 2020- ianuarie 2021,
constatând că au depus jurământul pentru funcția de consilier local și supleanții validați de
Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 11141/193/2020,
în temeiul prevederilor:
- art. 15 alin.(2),art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi (2) si art.136 alin.(4) din Constituţia
României, republicată;
- art. 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 alin. (2) din Legea privind Codul civil nr.287/2009, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit. a), coroborat cu alin.(3)
lit. a), art. 138 alin. (6), alin. (8)-(10), alin. (16), art. 139 alin. 5 , alin.(11) și alin. (12), art. 140 alin. (1)
și alin. (1) , art. 197, art. 198 , art. 199, art. 233 alin.(2), art. 234 , art. 235, art. 236 și art.240 alin.(1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , art.62 și art.70 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
luând în considerare Ordinul Prefectului județului Botoșani nr. 457/28.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Vorona, județul
Botoșani,
având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor,
respectând prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr
57/2019,
în temeiul prevederilor art 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Este ales președinte de ședință a Consiliului local al comunei Vorona, județul Botoșani,
pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021 domnul consilier......................................
Art. 2 Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
- Conduce ședințele consiliului local;
- Supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor “pentru” , a celor “împotrivă” și a “abținerilor” numărate și evidențiate de secretarul
general al comunei ;
- Semnează procesul verbal al ședinței;
- Asigură menținerea ordinii, in condițiile regulamentului de organizare si funcționare a
consiliului local;

- Supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de soluționare a
consiliului local ;
- Aplică, dacă este cazul , sancțiunile prevăzute la art.233 alin.(1) din Ordonanța de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune Consiliului Local aplicarea unor
asemenea sancțiuni , după caz ;
- Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare si funcționare a
Consiliului Local sau alte însărcinări date de către Consiliul Local .
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vorona, Prefectului județului Botoșani si
se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei.

Inițiator,
Primar,
Prof. Aurel Ștefan

Aviz pentru legalitate,
Secretar general
Laurențiu-Marian Anica

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr.
/17.11.2020
Privind alegerea viceprimarului comunei Vorona județul Botoșani
Consiliul Local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
17.11.2020,
analizând raportul de specialitate nr. 11721/13.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Vorona județul Botoșani cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Vorona județul Botoșani,
în temeiul prevederilor:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 123 alin.(1) și alin. (4) art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) art. 139 alin.
(4), alin. (6) -(8), art. 140 alin. (1)- (3), art.152 alin.(2) ,alin.(7) si alin.(8),art. 197, art. 198, art. 199, art.
233 alin. (1) și alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , art.62 și art.70 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
respectand prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr 57/2019,
având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor,
în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.- Se alege în funcția de viceprimar al comunei Vorona, județul Botoșani domnul consilier
……………………………….din partea PSD.
ART.2.- Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice
funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al comunei Vorona județul Botoșani, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vorona și
prefectului judeţului Botoșani.
SEMNEAZĂ
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
ANICAI LAURENTIU MARIAN

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind alegerea viceprimarului comunei Vorona județul Botoșani
Consiliul Local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 17.11.2020,
analizând raportul de specialitate nr. 11721/13.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Vorona județul Botoșani cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Vorona județul Botoșani,
în temeiul prevederilor:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 123 alin.(1) și alin. (4) art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) art. 139 alin.
(4), alin. (6) -(8), art. 140 alin. (1)- (3), art.152 alin.(2) ,alin.(7) si alin.(8),art. 197, art. 198, art. 199, art.
233 alin. (1) și alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , art.62 și art.70 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
respectand prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr 57/2019,
având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor,
în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.- Se alege în funcția de viceprimar al comunei Vorona, județul Botoșani domnul consilier
……………………………….din partea PSD.
ART.2.- Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice
funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al comunei Vorona județul Botoșani, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vorona și
prefectului judeţului Botoșani.

Inițiator,
Primar,
Prof. Aurel Ștefan

Aviz pentru legalitate,
Secretar general
Laurențiu-Marian Anicai

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr.
/17.11.2020
Privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
Consiliul Local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
17.11.2020,
analizând raportul de specialitate nr. 11720/13.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Vorona județul Botoșani cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate
ale consiliului local,
în baza prevederilor:
- art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi (2) si art.136 alin.(4) din Constituţia României, republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 din Legea privind Codul civil nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art.123 alin.(1) și alin.(4), art.124, art.125 , art.126 , art. 138 alin. (6), alin. (8)(10), alin. (16), art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1) , art. 197, art. 198 , art. 199, art. 233 alin.(2), art. 234
, art. 235, art. 236 și art.240 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,
ținând seama de nominalizările făcute de liderii grupurilor politice ale Partidului Social
Democrat, ale Partidului Național Liberal, ale Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, ale
Partidului Mișcarea Populară si ale Partidului Pro România,
respectând prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr 57/2019,
în temeiul prevederilor art. 124 , art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin.
(1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul
administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.- Se stabilesc si se organizează un număr de 3 comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al comunei Vorona, declarat legal
constituit prin Ordinul Prefectului județului Botoșani nr 477/29.10.2020, după cum urmează:
I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială 5 membri, în următoarea componenţă:
1. _______________________________ PSD
2.________________________________ PNL
3. ________________________________ALDE
4. ________________________________PSD
5. ________________________________PMP
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, juridică și
de disciplină - 5 membri, în următoarea componenţă :
1. _______________________________ ALDE
2.________________________________ PSD
3. ________________________________PNL

4. ________________________________PSD
5. ________________________________PSD
III. Comisia pentru activităţi social-culturale, sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecția copilului - 5 membri, în următoarea componenţă:
1. _______________________________ PRO ROMÂNIA
2.________________________________ PSD
3. ________________________________ALDE
4. ________________________________PSD
5. ________________________________PSD
ART. 2. - Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor
locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar astfel
I.
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și

protecție socială:
Președinte: ……………….
Secretar: …………………
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și

turism, juridică și de disciplină
Președinte: ………………..
Secretar: ………………….
III. Comisia pentru activităţi social-culturale, sport, culte, învăţământ,

sănătate şi familie, protecția copilului
Președinte: ……………………….
Secretar: …………………………..
ART 3. - Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate vor fi prevăzute în Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Vorona.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al comunei Vorona, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vorona şi prefectului judeţului
Botoşani şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

SEMNEAZĂ
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
ANICAI LAURENTIU MARIAN

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.
/17.11.2020
Privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
Consiliul Local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 17.11.2020,
analizând raportul de specialitate nr. 11720/13.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Vorona județul Botoșani cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate
ale consiliului local,
în baza prevederilor:
- art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi (2) si art.136 alin.(4) din Constituţia României, republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 din Legea privind Codul civil nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art.123 alin.(1) și alin.(4), art.124, art.125 , art.126 , art. 138 alin. (6), alin. (8)(10), alin. (16), art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1) , art. 197, art. 198 , art. 199, art. 233 alin.(2), art. 234
, art. 235, art. 236 și art.240 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,
ținând seama de nominalizările făcute de liderii grupurilor politice ale Partidului Social
Democrat, ale Partidului Național Liberal, ale Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, ale
Partidului Mișcarea Populară si ale Partidului Pro România,
respectând prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr 57/2019,
în temeiul prevederilor art. 124 , art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin.
(1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul
administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.- Se stabilesc si se organizează un număr de 3 comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al comunei Vorona, declarat legal
constituit prin Ordinul Prefectului județului Botoșani nr 477/29.10.2020, după cum urmează:
I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială 5 membri, în următoarea componenţă:
1. _______________________________ PSD
2.________________________________ PNL
3. ________________________________ALDE
4. ________________________________PSD
5. ________________________________PMP
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, juridică și
de disciplină - 5 membri, în următoarea componenţă :
1. _______________________________ ALDE
2.________________________________ PSD

3. ________________________________PNL
4. ________________________________PSD
5. ________________________________PSD
III. Comisia pentru activităţi social-culturale, sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecția copilului - 5 membri, în următoarea componenţă:
1. _______________________________ PRO ROMÂNIA
2.________________________________ PSD
3. ________________________________ALDE
4. ________________________________PSD
5. ________________________________PSD
ART. 2. - Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor
locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar astfel
II.
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și

protecție socială:
Președinte: ……………….
Secretar: …………………
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și

turism, juridică și de disciplină
Președinte: ………………..
Secretar: ………………….
III. Comisia pentru activităţi social-culturale, sport, culte, învăţământ,

sănătate şi familie, protecția copilului
Președinte: ……………………….
Secretar: …………………………..
ART 3. - Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate vor fi prevăzute în Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Vorona.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al comunei Vorona, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vorona şi prefectului judeţului
Botoşani şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Inițiator,
Primar,
Prof. Aurel Ștefan

Aviz pentru legalitate,
Secretar general
Laurențiu-Marian Anicai

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. 11721 din 13.11.2020
CONSILIUL LOCAL
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale
consiliului local
Subsemnatul Anicai Laurentiu Marian, secretarul general al comunei Vorona județul
Botoșani, conform dispozițiilor art. 124 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr.
57/2019, dupa constituire Consiliul local îsi organizează Comisii de specialitate,pe principalele
domenii de activitate.
Operatiunile desfasurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate,domeniile de activitate,numarul si denumirea acestora,precum si componenta nominala
a comisiilor,se stabilesc prin hotarare a consiliului local,cu respectarea configuratiei politice de la
alegerile locale din data de 27.09.2020.
Numarul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în
vedere de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară
activitatea.
În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o
comisie si din cel mult 3 comisii,dintre care una este comisia de baza.
În conformitate cu dispozitiile art.212 din Codul administrativ,pentru participarea la
sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate,consilierii locali,au dreptul la o indemnizatie
lunara.Indemnizatia lunara pentru consilierii locali,care participa la sedintele ordinare ori la
sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate,este in cuantum de până
la 10% din indemnizația lunară a primarului,în condițiile Codului administrativ.
Consilierii locali, au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință
a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe luna, desfașurate în condițiile
legii.
Având în vedere precizarile legislative enuntațe anterior cu privire la procedura de
constituire a comisiilor de specialitate, supun aprobării plenului consiliului, prezentul proiect de
hotărare.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
ANICAI LAURENTIU MARIAN

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. 11719 din 13.11.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile noiembrie 2020ianuarie 2021

Subsemnatul Anicai Laurentiu Marian, secretarul general al comunei Vorona, având în
vedere declararea ca legal constituit a noului consiliu local în data de 17.11.2020 constatată prin
Ordinul Prefectului județului Botoșani nr. 457/28.10.2020 , propun Consiliului Local Vorona ca în
baza propunerilor şi a voturilor dumneavoastră să desemneze prin hotărâre preşedintele de şedinţă
pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Anicai Laurentiu Marian

ROMÂNIA
COMUNA VORONA
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. 11720 din 13.11.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Vorona județul Botoșani

Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarelor prevederi legale:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 123 alin.(1) și alin. (4) art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) art. 139
alin. (4), alin. (6) -(8), art. 140 alin. (1)- (3), art.152 alin.(2) ,alin.(7) si alin.(8),art. 197, art. 198,
art. 199, art. 233 alin. (1) și alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , art.62 și art.70 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Concluzii: proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi legalitate şi
poate fi înaintat Consiliului Local spre aprobare conform competenţelor stabilite de lege.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Anicai Laurentiu Marian

