
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  STĂUCENI 

 JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

 

 

 

 

C O N V O C A R E 

 

 
Pentru data de 25.01.2023  ora 11,00 sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Stăuceni care are loc în sediul consiliului local, cu următorul proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si lista de investitii  

pentru 2023. 

            2. Proiect de hotărâre cu privire la Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2023. 

            3.Proiect de hotărîre privind casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul 

Unitatii Administrativ Teritoriale Stauceni,in urma inventarierii anuale la 31.12.2022.  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local 

pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 

2023.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare  pentru   

cadrele didactice și personalul auxiliar din  comuna Stăuceni. 

 6.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei Stauceni,judetul Botosani. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

din comuna Stauceni,judetul Botosani incepand cu anul scolar 2023-2024. 

8. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Amenajarea teren de sport în satul 

Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani ”. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Stauceni, 

precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Comunei Stauceni. 

10. Proiect de hotărîre privind  alegerea președintelui de ședință. 

          11.Probleme ale activității curente :corespondența adresată Consiliului local. 

       Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primarie Stauceni  

la secretarul general al comunei in format letric sau pe site-ul comunei 

Stauceni(www.comunastauceni.ro) la sectiunea Proiecte hotarari in format electronic. 

 Completari la documentatie se vor face ulterior convocarii. 

Amendamentele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor depune la 
secretarul general al comunei . 

 
Secretar general al comunei, 

Epuras Luminita 
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 ROMANIA 

 JUDETUL BOTOSANI 

Consiliul local al comunei Stauceni 

 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 

 

  Consiliul local al comunei Stauceni, 

  Întrunit în şedinţa ordinară din data de                 2023 , 

  Luînd în analiză şi dezbatere propunerile privind adoptarea  bugetului  local  al 

comunei Stauceni pe anul 2023 prezentat de primarul comunei Stăuceni, 

 Avand in vedere prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii 

bugetului de stat pe anul 2023  nr. 368/2022  , a Deciziei directorului Administratiei Judetene a 

Finantelor Publice Botosani nr.11/2022 precum si Hotararea Consiliului Judetean  nr.4 si nr.5 din 2023  

privind sumele repartizate comunei Stauceni , art.155 al.(1) lit.c, alin.(4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019  

privind Codul administrativ  
avand in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate , 

în temeiul art.129 alin.(1)  si art.196 alin.(1) lit b si alin.(2)   din O.U.G. nr.57/2019  privind 

Codul administrativ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂUCENI ADOPTĂ PREZENTA 

 HOTĂRÂRE : 

 

Art.1.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli   pe anul 2023 astfel : 

 

Venituri totale   -     8784,00  mii lei din care : 

- 1255,00 mii lei – TVA pentru activitati descentralizate 

- 1936,00 mii lei TVA pentru echilibrare 

- 50,00 mii lei TVA drumuri 

- Cote def.04.02.01 735,00 mii lei 

- Cote def.04.02.04   392,00 mii lei 

- Cote def.04.02.05 360,00 mii lei 

- Finantare AFIR 1960,00  mii lei 

- Finantare AFM    491,00   mii lei 

- Finantare POPAM    495,00 mii lei 480501 

- 1110,00  mii lei venituri proprii 

 

Cheltuieli totale  - 8784,00  mii lei din care : 

 

 1.Cap.51.Administratia publica locala –      -total   1635,00 mii lei 

-cheltuieli de personal - 800,00  mii lei 

-cheltuieli materiale            413,00  mii lei 

-rambursari de credite  132,00 mii lei   

-transferuri     20,00  mii lei 

-cheltuieli de investitii   270,00 mii lei  

 

 3.Cap.55.02.Tranzactii privind datoria publica  75,00  mii lei 

-dobanzi    75,00  mii lei  

 

 4.Cap.61.Ordine publica si siguranta nationala -total  81,00 mii lei 

-cheltuieli de personal - 51,00  mii lei 

-cheltuieli materiale - 30,00   mii lei  

 

 5.Cap.65.Invatamant –  -total     865,00  mii lei 

-cheltuieli materiale -   300,00  mii lei 

- burse scolare –   111,00 mii lei 



-ajutoare sociale CES  120,00 mii lei 

-tichete gradinita  25,00 mii lei 

-cheltuieli de investitii   309,00 mii lei  

 

 6.Cap.67 .Cultura , recreere   -total  545,00  mii lei 

-cheltuieli de personal  - 70,00  mii lei 

-cheltuieli materiale  - 70,00 mii lei 

-cheltuieli de investitii   365,00  mii lei  

-sustinere culte    40,00 mii lei 

7.Cap.68.Asistenta sociala   -total  840,00 mii lei 

-cheltuieli de personal  - 560,00  mii lei 

-ajutoare sociale in numerar  270,00  mii lei  

-ajutoare sociale in natura  10,00  mii lei 

 

 8.Cap.70.Gospodaria comunala  -total  3398,00  mii lei 

-cheltuieli de personal  - 231,00   mii lei 
-cheltuieli materiale -  250,00  mii lei 

-proiecte fond.neramb -  1960,00   mii lei 

-cheltuieli de investitii  957,00   mii lei  

 

 9.Cap.74 .Protectia mediului – total  985,00 mii lei 

-cheltuieli materiale - 300,00  mii lei 

-proiecte fond.neramb -  635,00   mii lei 

-cheltuieli de investitii -  50,00 mii lei 

 

 10.Cap.84.Drumuri si poduri  -total   360,00  mii lei 

-cheltuieli de personal  - 30,00  mii lei 

-cheltuieli materiale  270,00   mii lei 

-rambursari de credite 60,00 mii lei 

  Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul 

comunei Stăuceni. 

 

  Initiator,                                                 Avizat legalitatea, 

  PRIMAR                                                               Secretarul general al comunei 

  Cozmin Iulian Epuras                   Epuras Luminita 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1   / 04.01.2023 

Stăuceni 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



      ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA STĂUCENI 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice  

a comunei Stauceni pe anul 2023 
 

 Consiliul Local al comunei Stăuceni,judeţul Botoşani, 

 întrunit în şedinţă ordinară astăzi .................................., 

având în vedere: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Stauceni in calitatea sa de 

initiator,inregistrat sub nr.437 din 20.01.2023; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Stauceni,inregistrat sub nr.438 din data de 20.01.2023; 

• prevederile  Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a art.11 alin.(2),(3) si 

(6),art.12 sai ale art.13 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice,ale Ordinului ANAP nr.281/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 

având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al 

Comunei Stăuceni, 

în temeiul art.129 alin(1) şi art.196 alin(1) lit.a si alin.(2) din  O.U.G.nr.57/05.07.2019 

– Codul administrativ , 

 

H O T Ă R Ă S T E : 
ART.1.Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Stăuceni pentru anul 

2023,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.Autoritatea contractantă COMUNA STĂUCENI, prin hotărârea consiliului 

local, cu avizul Biroului Contabilitate,Buget-Finanțe,Impozite și Taxe,Achiziții Publice  si 

Resurse Umane are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare a strategiei  aprobate  

potrivit art.1. 

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului  general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Stăuceni și 

prefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin prin publicarea pe pagina 

de internet a instituției. 

 

                        INIȚIATOR,                                                   Avizat pentru legalitate 

                                       Primar ,                                              Secretarul general al  comunei,                                                          

                            Epuraș Cozmin-Iulian                                              Epuras Luminita 

 

Nr.2/20.01.2023 

Stauceni 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂUCENI 

 

Anexă la Proiectul de Hotărâre nr.2/2023 

 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2023 

 A COMUNEI STĂUCENI 

1.Noțiuni introductive 

Potrivit dispozițiilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr.395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice,Comuna Stăuceni a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea 

informațiilor cel puțin a următoarelor elemente estimative: 

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute 

ca rezultat al unui proces de achiziţie; 

            b)valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi; 

            c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 

unui proces care să asigure beneficiile anticipate; 

           d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse 

suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.  

 Prezenta Strategie anuală de achiziție publică a Comunei Stăuceni,reprezintă totalitatea 

proceselor de achiziție public planificate a fi lansate de Comuna Stăuceni,în calitate de 

autoritate contractantă pe parcursul unui an. 

 Strategia anuală de achiziție publică se realizează,potrivit dispozițiilor legale,în ultimul 

trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție public cuprinse în 

aceasta,și se aprobă de către conducătorul autorității contractante. 

 Prezenta Strategie anuală de achiziție public este valabilă de la data aprobarii  de 

Consiliul Local si pana la 31.12.2023. 

 Strategia anuală de achiziție publică a Comunei Stăuceni,se poate modifica sau 

complete ulterior ,modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai 

sus.Introducerea modificărilor în prezenta Strategie,este condiționată de identificarea surselor 

de finanțare. 

 În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei Stăuceni,se va 

elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru 

planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate 

contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea 

modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltarea Comunei Stăuceni. 

 2.Etapele procesului de achiziție publică 

2.1. Atribuirea unui contract de achiziţii publică/acord - cadru este rezultatul unui proces ce se 

derulează în mai multe etape. 

2.2. Comuna Stăuceni în calitate de autoritate contractantă,are obligaţia de a se documenta şi 

de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:  

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 

b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului - cadru; 
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c) etapa postatribuire contract/acord - cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării contractului/ acordului - cadru.  

2.3.Etapa de planificare a unui proces de achiziție publică 

-se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necessitate; 

-se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a documentaţiei de 

atribuire, inclusiv a documentelor - suport, precum şi a strategiei de contractare pentru 

procedura respectivă; 

-Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală 

sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice, iniţiată de Comuna Stăuceni  şi este obiect de evaluare a Agenției 

Naționale a Achizițiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr.395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice. 

-Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:  

a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi 

resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 

procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de 

achiziţie publică asociate, dacă este cazul; 

c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 

d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă 

a obligaţiilor contractuale; 

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, precum şi orice alte 

elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă; 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (2) 

- (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice şi, după caz, decizia de a reduce termenele 

în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind 

capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare 

utilizaţi; 

g) obiectivul din strategia locală de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul 

respectiv, dacă este cazul; 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.  

2.4 Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului începe prin transmiterea 

documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului 

de achiziţie public 

Având în vedere dispozițiile legale în materiea achizițiilor publice,Comuna Stăuceni va 

realiza un process de achiziție publică cu resurse profesionale proprii,resurse necesare 

celor trei etape mai sus identificate, existente la nivelul Comunei Stăuceni. 

 

 3.Programul annual al achizițiilor publice 

3.1 Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2023 la nivelul Comunei Stăuceni se 

elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţilor 

contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică pe care Comuna Stăuceni 

intenţionează să le atribuie în decursul anului 2023. 

3.2 La elaborarea Programului annual al achizițiilor publice pe anul 2023, Comuna Stăuceni a 

ţinut cont de:  
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a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităţilor; 

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.  

După aprobarea bugetului propriu,precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul 

Comunei Stăuceni, programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2023,se va actualiza în 

funcţie de fondurile aprobate. 

3.3 Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Stăuceni trebuie să 

cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:  

a) obiectul contractului de achiziţie publică; 

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 

c) valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces 

de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 

d) sursa de finanţare; 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 

f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.  

3.4 După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023 al Comunei 

Stăuceni, și în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se aprobă,prin grija Biroului 

Contabilitate,Buget-Finanțe,Impozite și Taxe,Achiziții Publice si Resurse Umane se va publica 

în SEAP. 

Deasemeni se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul annual 

al achizițiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Stăuceni,precum și a oricăror modificări 

asupra acestuia,extrase care se referă la contractile de produse și/sau servicii a căror valoare 

estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art.7,alin 1 din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice ,contractile de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau 

egală cu pragurile prevăzute la art.7,alin.5 din Legea  98/2016 privind achizițiile publice. 

Publicarea se va realize în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor. 

Programul annual al achizițiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Stăuceni se va publica 

deasemeni pe pagina de internet a instituției www.comunastauceni.ro. 

 

4.Excepții 

Prin excepţie de la art. 12 alin. (1) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care 

Comuna Stăuceni implementează în cursul anului 2023, proiecte finanţate din fonduri 

nerambursabile,are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al 

achiziţiilor publice aferent proiectului respective,cu respectarea procedurilor de elaborare 

cuprinse în legislația achizițiilor publice,a procedurilor prevăzute în Strategie. 

Comuna Stăuceni va derula toate procedurile de achiziție numai prin Sistemul 

Electronic al Achizițiilor Publice SEAP.Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realize 

numai în condițiile legii și numai pentru siruațiile expres reglementate prin lege. 

  

 5.Prevederi finale 

5.1 Comuna Stăuceni prin Biroului Contabilitate,Buget-Finanțe,Impozite și Taxe,Achiziții 

Publice si Resurse Umane,are obligația de a ține evidența achizițiilor directe de produse,servicii 

și lucrări,ca parte a Strategiei anuale de achiziții publice. 

5.2 În derularea procedurilor de achiziții publice,Comuna Stăuceni este responsabilă pentru 

modul de atribuire a contractului de achiziție publică,inclusiv achiziția directă,cu respectarea 

tuturor dispozițiilor legale aplicabile. 
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Prezenta Strategie anuală de achiziții publice pe anul 2023 a Comunei Stăuceni,se va aproba 

prin HCL și se va public ape pagina de internet www.comunastauceni.ro,cu respectarea 

prevederilor Legii nr.50/2003. 

 

Inițiator, 

Primar 

Epuras Cozmin-Iulian 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOSANI 

COMUNA STAUCENI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

privind casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul Unitatii Administrativ 

Teritoriale Stauceni,in urma inventarierii anuale la 31.12.2022 

 
Consiliul local al comunei Stauceni, judetul Botosani, intrunit la sedinta ordinara din data de -----; 

             avand in vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile: 

            - art.120 alin.(1) si art.121 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei,republicata; 

            - Legii nr.82/1991 a contabilitatii,republicata; 

            -cap.V din Legea 15/1994,privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale; 

             - H.G.nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994; 

             - O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrative teritoriale; 

              -H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe; 

             -art.3 alin.(2),art.31,art.40-49 si art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             luand act de: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Stauceni in calitatea sa de 

initiator,inregistrat sub nr.439 din 20.01.2023; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Stauceni,inregistrat sub nr.440 din data de 20.01.2023; 

• raportul comisiei de casare privind propunerile de casare a obiectelor de inventar si a 

mijloacelor fixe; 

• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate,  

în temeiul art.129 alin.(1) coroborat cu art.196 alin(1) lit.a) din  O.U.G.nr.57/05.07.2019 – Codul 

administrativ , 

H O T A R Ă Ş T E 
             Art.1.- Aproba casarea obiectelor de inventar si mijloacelor fixe conform anexelor care fac parte 

integranta din prezenta hotarare.  

 Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul comunei 

Stauceni. 

            Art.3.- Prezenta hotarare prin grija secretarului comunei va fi comunicata: Institutiei Prefectului - 

judetul Botosani,Primarului comunei Stauceni,persoanelor interesate,compartimentului contabilitate si 

se afiseaza public. 

 

                            INIȚIATOR,                                                                          Avizat legalitatea                      

                              PRIMAR,                                                                    conform art. 243 alin.(1), lit.a)  

                      EPURAȘ COZMIN IULIAN                                                       din OUG 57/2019 

                                                                                                                    Secretar general al comunei, 

                                                                                                                           Epuras Luminita 

 Nr.3/20.01.2023 

Stăuceni 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOSANI 

COMUNA STAUCENI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2023 

 

Consiliul local al comunei Stauceni, judetul Botosani, intrunit la sedinta ordinara din data de -----; 

             avand in vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile: 

            - art.120 alin.(1) si art.121 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei,republicata; 

            -art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si 

completarile ulterioare,coroborate cu cele ale art.28 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,aprobate prin Hotararea Guvernului 

nr.50/2011,cu modificarile ulterioare; 

             -art.3 alin.(2),art.31,art.40-49 si art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             luand act de: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Stauceni in calitatea sa de 

initiator,inregistrat sub nr.441 din 20.01.2023; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Stauceni,inregistrat sub nr.442 din data de 20.01.2023; 

• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate,  

în temeiul art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.g),coroborat cu art.196 alin(1) lit.a) din  O.U.G.nr.57/05.07.2019 

– Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R Ă Ş T E 

 
             Art.1.- Se aproba Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2023,prevazut in anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art.2.- Planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 

2023 si aprobat prin hotarare a consiliului local. 

            Art.3.- Prezenta hotarare prin grija secretarului comunei va fi comunicata: Institutiei Prefectului - 

judetul Botosani,Primarului comunei Stauceni,persoanelor interesate si se afiseaza public. 

 

                            INIȚIATOR,                                                                          Avizat legalitatea                      

                              PRIMAR,                                                                    conform art. 243 alin.(1), lit.a)  

                      EPURAȘ COZMIN IULIAN                                                       din OUG 57/2019 

                                                                                                                    Secretar general al comunei, 

                                                                                                                         Epuras Luminita 

 Nr.4/20.01.2023 

Stăucen 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL  BOTOŞANI                                                                             

 COMUNA STĂUCENI                                                                  

  CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    de  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare  pentru  cadrele 

didactice și personalul auxiliar  din  comuna  Stăuceni    

 

 

Consiliul local al comunei Stăuceni, judeţul Botoşani, 

intrunit in sedinta ordinara la data de  .......................,  

 analizând adresa nr.4141/22.12.2022 a Scolii Gimnaziale nr.1 Stăuceni,  prin care solicită 

decontarea cheltuielilor de deplasare de la localitatea de domiciliu/reședință la locul de munca in 

comuna Stăuceni si retur aferente  personalului din învățământ din comună,pentru luna decembrie 

2022, 

 având în vedere Raportul  de avizare al  Comisiilor de specialitate, 

 în conformitate cu prevederile art.276 din  Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 

H.G.569/2015 privind Normele metodologice de aplicare  si a Instructiunilor nr.2/2011 a 

M.E.C.T.S. privind decontarea navetei cadrelor didactice , 

în temeiul art.139 şi art.196 alin.1 din  O.U.G.nr.57/05.07.2019 – Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Stăuceni adoptă prezenta hotărâre: 

 

            Art. 1-   Se  aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare pentru cadrele  didactice și 

personalul auxiliar din  comuna  Stăuceni,din localitatea de resedinta la locul de munca si de la 

locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna decembrie 2022 în  sumă de 4676 lei   conform  

anexei care face   parte integranta din prezenta hotarare  . 

  Art. 2-  Suma prevăzută la art.1  va  fi achitată personalului din învățământ  de catre 

Scoala Gimnaziala nr.1 Stăuceni , în urma virării acestora  din bugetul local al comunei Stăuceni.  

  Art.3- Prezenta hotarare se comunica : 
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani, 
- Primarului comunei Stăuceni, 
-     Scolii Gimnaziale nr.1 Stăuceni 

 

                                   INIȚIATOR,                                                   Avizat pentru legalitate 

                                       Primar ,                                               Secretarul general al  comunei,                                                          

                            Epuraș Cozmin-Iulian                                              Epuras Luminita 

 

 

Nr.5/20.01.2023 

Stăuceni 

 

 

 

 

 



    JUDEŢUL BOTOŞANI                                             ANEXA LA P.H.C.L.NR.5/20.01.2023 

   COMUNA STĂUCENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

  STAT DE PLATĂ       
CUPRINZÂND DECONTAREA NAVETEI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2022 

NR. 

CRT. 
NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
FUNCȚIA NUMĂR 

ZILE 
SUMA SEMNĂTURA 

1 Amarghioalei Vasile Cadru didactic 6 72  
2 Alexoaei Aurel Cadru didactic 14 196  
3 Andrieş Valerica Cadru didactic 14 196  
4 Daniș Miruna Cadru didactic 14 140  
5 Aramă Adriana Cadru didactic 14 140  
6 Aramă Maria Cadru didactic 14 182  
7 Fecioru Bianca Cadru didactic 3 42  
9 Niculau Adelina Cadru didactic 14 188  
9 Chiraş Rodica Cadru didactic 14 140  

 10 Costia Bogdan Cadru didactic 2 20  
11 Cucu Oana Cadru didactic 14 196  
12 Dumitriu Iuliana 

Mariana 
Cadru didactic 14 

164 
 

13 Gafiţa Corneliu Cadru didactic 14 140  
14 Verniceanu Alexandra Cadru didactic 14 164  
15 Grindei Rodica Cadru didactic 14 172  
16 Iacob Mihai Cadru didactic 3 42  
17 Iftime Magdalena Cadru didactic 14 196  
18 Munteanu Irina Cadru didactic 14 196  
19 Nechifor Carmen Cadru didactic 14 182  
20 Nistea Sonia Cadru didactic 14 184  
21 Oniciuc Irina Cadru didactic 14 160  
22 Constantinică Alina Cadru didactic 14 152  
23 Oprişanu Liliana Cadru didactic 15 150  
24 Pînzariu Anca Cadru didactic 14 196  
25 Miron Lacrămioara Cadru didactic 5 58  
26 Raclariu Geanina Duia Adm. financiar 11 110  
27 Roman Liliana Lilia Cadru didactic 14 140  
28 Sandu Mona Cadru didactic 14 140  
29 Pîrvescu-Grigore Ioana Cadru didactic 2 28  
30 Lazăr Monica-Roxana Cadru didactic 3 42  
31 Strugaru Viorica Bibliotecar 13 156  
32 Voiniciuc Doina Cadru didactic 14 160  
33 Ciobanu Dumitrița cadru didactic 5 62  

34 Albu Demis șofer 14 170  

 TOTAL   4676  

                         

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOSANI 



COMUNA STAUCENI 

CONSILIUL LOCAL  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  atestarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Stauceni,judetul 

Botosani   

Consiliul local al comunei Stauceni, judetul Botosani, intrunit la sedinta ordinara din data de -----,  

Avand in vedere: 

• raportul nr.3411/10.10.2022 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public  

al comunei Stauceni,judetul Botosani,; 

• referatul de aprobare nr.3414/10.10.2022 al primarului comunei Stauceni Epuras  

Cozmin-Iulian; 

• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarii nr.64/79 din data de 14.10.2021; 

• H.G.nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor,al oraselor,al municipiilor si al 

judetelor; 

• prevederile art.43 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea  

actelor normative,cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Anexa nr.59”Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei  

Stauceni” insusita prin Hotararea Guvernului nr.971/2001,modificata prin H.G.nr.1211/2011; 

• Hotararea Consiliului Local nr.45/2010 privind insusirea inventarului bunurilor care  

apartin domeniului public al comunei Stauceni; 

• prevederile art.286-288,art.289 alin.(5),(6) si art.290 din OUG nr.57/2019 privind  

Codul Administrativ; 

                    Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate: 

• nr.3541/20.10.2022 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, 

socială, administrarea     domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ; 

• nr.3542/20.10.2022 Comisia pentru administraţie publică locală,juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

• nr.3543/20.10.2022 Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi culturale, 

sportive şi de agrement;  

în temeiul art.129 alin.(1) si (2) lit.c),art.139 alin.(1) si (3) lit.g),art.196 alin(1) lit.a),art.289 alin(5) si art 

607 alin (4) din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind  Codul administrativ,cu modificarile 

si completarile ulterioare,           

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stauceni insusit prin Hotararea 

Consiliului Local nr.45/2010 si atestat prin Anexa nr.59 la Hotararea Guvernului nr.971/2001,cu modificarile si 

completarile ulterioare,se completeaza cu Sectiunea II Bunuri mobile  pozitia “1” conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Primarul comunei Stauceni prin personalul aparatului de specialitate vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.- Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta hotărâre în termenul prevăzut 

de lege:  

• Primarului Comunei Stauceni,judeţulBotosani; 

• Prefectului județului Botosani, 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Stauceni. 

      
                            INIȚIATOR,                                                                          Avizat legalitatea                      

                              PRIMAR,                                                                    conform art. 243 alin.(1), lit.a)  

                      EPURAȘ COZMIN IULIAN                                                       din OUG 57/2019 

                                                                                                                    Secretar general al comunei, 

                                                                                                                           Epuras Luminita 

 Nr.46/20.10.2022 

Stăucen 

 

 
ROMÂNIA 



JUDEȚUL BOTOSANI 

COMUNA STAUCENI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Stauceni,judetul 

Botosani incepand cu anul scolar 2023-2024 

 

Consiliul local al comunei Stauceni, judetul Botosani, intrunit la sedinta ordinara din data de -----

---; 

Avand in vedere: 
• adresa nr.16110/18.11.2022 a Inspectoratului Scolar Botosani,prin care solicita proiectul noii 

retelei scolare in comuna Stauceni,judetul Botosani incepand cu anul scolar 2023-2024;  

• referatul de aprobare al proiectului de hotarare; 

• raportul de specialitate al Compartimentului  Contabilitate, Buget-Finante, Impozite si Taxe, 

Achizitii Publice ,Resurse Umane; 

               In baza prevederilor OMEC nr.6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei 

de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023 – 2024;  

             Avand in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate,  

în temeiul art.129 alin.(1) si (2),art.133 alin(1),art.139 alin.(1), art.196 alin(1) lit.a) din  

O.U.G.nr.57/05.07.2019 – Codul administrativ , 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1 - Se aprobă Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Stauceni,judetul 

Botosani,incepand cu anul scolar 2023-2024 conform anexei,parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotărâri raspunde primarul comunei Stauceni si directorul 

Scolii Gimnaziale nr.1 Stauceni. 

Art.3.-  Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Stauceni, în termenul 

prevăzut de lege,  

• Primarului Comunei Stauceni,judeţulBotosani, 

• Prefectului județului Botosani, 

• Inspectoratului Scolar Judetean Botosani, 

• Scolii Gimnaziale nr.1 Stauceni 

      

                           INIȚIATOR,                                                                          Avizat legalitatea                      

                              PRIMAR,                                                                    conform art. 243 alin.(1), lit.a)  

                      EPURAȘ COZMIN IULIAN                                                       din OUG 57/2019 

                                                                                                                    Secretar general al comunei, 

                                                                                                                            Epuras Luminita 

 Nr......../__________ 

Stăucen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 



COMUNA STAUCENI 

        PRIMAR    ANEXA Nr.1 la proiect de hotarare nr...../__________ 

 

 

RETEAUA 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna STAUCENI 

incepand cu anul scolar 2023-2024 

Nr.crt. Denumirea unitatii de invatamant cu 

personalitate juridica-

Adresa,nr.telefon/fax-email/niveluri de 

invatamant 

Denumirea unitatii de invatamant 

fara personalitate juridica(arondata) 

Adresa,nr.telefon/fax-email/niveluri 

de invatamant 

1 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 

STAUCENI(PJ) 

TEL 0371408952 

FAX 0372892006 

scoala_stauceni@yahoo.com 

 

2  SCOALA GIMNAZIALA 

„PATRIARH TEOCTIST” 

TOCILENI(structura arondata) 

3  SCOALA PRIMARA NR.3 

VICTORIA(structura arondata) 

4  GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL NR.1 

STAUCENI(structura arondata) 

5  GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL NR.2 

TOCILENI(structura arondata) 

6  GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL NR.4 SILISTEA 

(structura arondata) 

 

 
    

                           INIȚIATOR,                                                                          Avizat legalitatea                      

                              PRIMAR,                                                                    conform art. 243 alin.(1), lit.a)  

                      EPURAȘ COZMIN IULIAN                                                       din OUG 57/2019 

                                                                                                                    Secretar general al comunei, 

                                                                                                                            Epuras Luminit 

 

 

 

ROMÂNIA 

mailto:scoala_stauceni@yahoo.com


JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA STĂUCENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 PROIECT DE HOTARARE 

 

privind implementarea proiectului „Amenajarea teren de sport în satul Tocileni, 

comuna Stăuceni, județul Botoșani ” 

Consiliul local al comunei Stauceni, judetul Botosani, intrunit la sedinta ordinara 

din data de ....................; 

             luand act de: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Stauceni in calitatea sa de  

initiator,inregistrat sub nr.270 din 10.01.2023; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  

primarului comunei Stauceni,inregistrat sub nr.271 din data de 10.01.2023 

  În baza prevederilor:  

• Planului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020; 

• Ghidului solicitantului Masura 04/6B- Sprijin pentru investitiile in  

crearea,imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale,a 

celor de agrement si culturale,si a infrastructurii aferente,inclusiv investitii in domeniul 

energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei; 

• art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu  

modificările și completările ulterioare; 

• prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru 

al  

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din 

fonduri publice; 

• prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică  

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Avand in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate,

  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c), alin 7), lit. f) 

și ale art. 196 alin. (1), lit. a), alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărăște: 

 

Art. 1. – Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei  

”Amenajarea teren de sport în satul Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani ”, 

denumit în continuare Proiect, in valoare totală de de  582.408 lei, adică  117.801 euro (calculat 

la cursul euro de 4,944 lei), fără TVA. Valoarea TVA-ului din proiect este de 109.752  lei, 

respectiv 22.199 euro.  

Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Măsura 04/ 6B – ,,Sprijin pentru 

investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, a celor de agrement și culturale, si a infrastructurii aferente, inclusiv investiții 



în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei” - Strategia  de 

Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ,,Valea Siretului de Sus”. 

Art.3.– (1) Autoritățile administrației publice locale din Comuna Stăuceni, județul 

Botoșani se obligă să asigure veniturile  necesare  acoperirii  cheltuielilor de mentenanță a 

investiției pe o  perioadă de minim 5 ani de la data  efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

       (2) Comuna Stăuceni , județul Botoșani garantează asupra faptului că, acest  

Proiect de investiții nu va genera niciun fel de venit sau profit. 

      (3) Comuna Stăuceni își ia angajamentul că va asigura din fondurile prevăzute în  

bugetul local, sumele ce reprezintă cheltuielile neeligibile ale Proiectului, în valoare de   17.925 

euro,  adică 88.621 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale  

Proiectului. 

Art.4. – Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, utilizatorii direcți, precum și 

caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexă, care este parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.5. - Reprezentantul legal al comunei Stăuceni, Judetul Botoșani, este primarul 

acesteia, domnul/doamna  Epuras Cozmin-Iulian, în dubla sa calitate de primar și de 

ordonator principal de credite.  

 Domnul Epuras Cozmin-Iulian  este reprezentantul legal al comunei Stăuceni, județul 

Botoșani în  relația cu Grupul de Acțiune Locală  ,,Valea Siretului de Sus” și implicit AFIR, 

pe toată durata  implementării proiectului. 

Art.6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către domnul Epuras 

Cozmin-Iulian-  Primarul Comunei Stăuceni,  județul  Botoșani.  

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Stăuceni, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului județul Botoșani pentru 

efectuarea controlului de  legalitate,  Primarului  Comunei  Stăuceni și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.comunastauceni.ro. 

 

                           INIȚIATOR,                                                                    Avizat legalitatea                      

                              PRIMAR,                                                            conform art. 243 alin.(1), lit.a)  

                 EPURAȘ COZMIN IULIAN                                                    din OUG 57/2019 

                                                                                                             Secretar general al comunei, 

                                                                                                                     Epuras Luminita 

 Nr......../20.01.2023 

Stăuceni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la P.H.C.L.nr........./........................ 

http://www.comunastauceni.ro/


 

I.CARACTERISTICI  TEHNICE: 

 

   Terenul propus pentru realizarea lucrărilor, in suprafață de 6500mp, se află în 

intravilanul Comunei Stăuceni, si apartine de domeniul public al Comunei   este grevat de 

sarcini si interdictii, are destinatia de curti-constructii, Terenul alocat este liber de constructii . 

 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

 Se propune amenajarea unui teren de sport situat pe teren ce apartine domeniului public 

al Comunei Stăuceni si care au in vedere reabilitarea si refunctionalizarea acestor spatii.  

 Se urmăresc câteva direcții principale de acțiune: 

• Se are in vedere a se asigura si accesul persoanelor cu dizabilități, realizare cf. NP 051/2012. 

Soluții propuse nu afecteaza mediul înconjurător; 

• Echipamentele si materialele propuse respecta ORDINUL NR. 119/2014, emis de Ministerul 

Sanatatii, conform caruia terenul de sport va fi amenajat si echipat specific, realizat conform 

normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitate accidentarile utilizatorilor. Mobilierul urban 

specific, propus are de agrementele tehnice necesare;  

Categorii de lucrări ce urmează a fi realizate (lista este orientativă, urmând a fi definitivată la 

faza PT – DTAC a proiectului): Arhitectură / Construcții : 

• Defrisarea vegetatiei spontane existente pe teren si sistematizarea terenului, in cazul in care 

sunt necesare aceste interventii; 

•Amenajarea teren de sport, conform planurilor anexate; 

•Instalații: Nu este cazul. 

– varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

Scenariile propuse reprezinta doua soluţii posibil de realizat pentru amenajarea terenului de 

sport. Atât Scenariul I cât şi Scenariul II îndeplinesc cerinţele şi recomandările adresate de 

catre beneficiar. În ceea ce priveşte echipamentele, soluţiile propuse în cele două scenarii sunt 

relativ asemanatoare. Pavimentul ales pentru terenul de sport este gazonul sintetic, acesta a 

fost ales deoarece ofera un confort si o siguranta sporite. 

Atat in cazul Sceneriul I, cat si în cadrul Scenariului II s-au propus echipamente care sa ofere 

o varietate si complexitate optima pentru un teren de sport, dar in final s-a obtat pentru solutia 

cea mai buna din punct de vedere financiar, rezpectiv Sceneriul I. 

Luand în considerare cele indicate mai sus, se propune realizarea Scenariului I, datorită 

costului mai redus, asociat unui impact minim asupra mediului şi a durabilităţii în exploatare 

a echipamentelor propuse. 

Scenariul I ofera o varietate si complexitate optima pentru amenajarea terenului de sport si 

costuri de achizitie si executie care sa se incadreze intr-un buget rezonabil. 

BILANTUL TERITORIAL – SUPRAFATA TOTALA, SUPRAFATA CONSTRUITA 

(CLADIRI, ACCESE), SUPRAFATA SPATII VERZI, NUMAR LOCURI DE 

PARCARE (DACA E CAZUL) 

Steren = 6500mp  

     Sc = Sd = existent, nu se modifică   

           P.O.T. = existent, nu se modifică   

           C.U.T. = existent, nu se modifică   



Prin tema de proiectare s-a propus realizarea următoarelor amenajări:  

Teren se sport tip multisport pe gazon sintetic in suprafata de 590,4mp 

 

II CARACTERISTICI  FINANCIARE: 

 

  Valoare  proiect: 

 

TOTAL  LEI  FĂRĂ  TVA TOTAL  EURO  FĂRĂ  TVA 

582.408 117.801 

 

 

III.Numărul  de  locuitori  deserviți  de  proiect: 3.619  locuitori 
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JUDEŢUL BOTOŞANI 



COMUNA STĂUCENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 PROIECT DE HOTARARE 

privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Comunei 

Stăuceni, pentru perioada februarie-aprilie 2023 

                

 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂUCENI ,JUDEŢUL BOTOŞANI, 

        întrunit în şedinţă  ordinară, astăzi  -------------------, 

analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Stăuceni privind alegerea 

președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2023, 

            văzând raportul de specialitate al secretarului general al comunei Stăuceni, 

ținând cont de  propunerile  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local Stăuceni, pentru perioada februarie-aprilie 2023, 

 în baza art.123.alin.(1) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

       în temeiul art.129, art. 139 alin.(1)  si art.196 alin.(1), lit. a) din  OUG. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  

 

Consiliul local al comunei Stăuceni adoptă prezenta hotărâre: 

 

          Art.1.- Domnul   consilier local,Purceac Margareta se alege  în funcţia de 

preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Stăuceni, pentru  perioada februarie-

aprilie 2022. 

        Art.2.- Preşedintele de şedinţă va conduce lucrările şedinţelor consiliului local şi 

va semna hotărârile adoptate de acesta. 
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