
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOŞANI 

COMUNA UNŢENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea Statutului comunei Unţeni, judeţul Botoşani 

 
Consiliul Local al comunei Unţeni, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni, cu expunerea de motive nr. 3360/2012; 
având în vedere rapoartele: 
- de specialitate nr. 3361/2012, ale compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei, 
 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului  
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi 
comerţ; 

- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 
şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 

în baza prevederilor: 
- art. 20 Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-Cadru al unităţilor 

administrativ teritoriale, cu modificările si completările ulterioare şi aprobată prin Legea nr. 
96/2003; 

- art.36, alin.1, alin.2, lit. a, alin.3, lit. a, din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicata, modificata si completata; 

în temeiul art. 45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicata, modificata si completata, 

 
H O T Ã R Ã S T E 

 
Art.1. - Se aproba Statutul comunei Unţeni, judetul Botoşani, conform anexei care face 

parte integranta din aceasta. 
Art.2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei 

si pe siteul: www.primariaunteni.ro, prin grija secretarului comunei Unţeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
28 septembrie 2012 
Nr.26. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA UNŢENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
Anexa la H.C.L. nr.26 din 28 septembrie 2012 

 
 

 
 

S T A T U T U L 
comunei Unţeni, judeţul Botoşani 

 
Art. 1. Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea Statutului comunei Unţeni, judeţul 

Botoşani, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a 
prevederilor O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată 
prin Legea nr. 96/2003, cu modificările si completările ulterioare. 
            Unitatea administrativ-teritorială căreia i se aplica prevederile prezentului statut este 
comuna Unţeni, judeţul Botoşani. 
            Comuna Unţeni este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia 
rurală, reunită prin comunitatea de interese si tradiţii, alcãtuitã din sate componente, în funcţie 
de condiţiile economice, social-culturale, geografice si demografice. 
            Comuna  este alcătuită din cinci sate componente: satul Unţeni, care este satul reşedinţă 
al comunei, satul Burleşti, satul Burla, satul Mînăstireni  şi satul Soroceni.  

Art. 2. Potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, rangul localităţilor componente 
ale comunei Unţeni, este: 
         - satul Unţeni        - rangul IV  - sat reşedinţă de comună;  
         - satul Burleşti   - rangul V   - sat component al comunei;  
         - satul Burla   - rangul V   - sat component al comunei;  
         - satul Mînăstireni  - rangul V   - sat component al comunei;  
         - satul Soroceni  - rangul V   - sat component al comunei . 

Art. 3. Comuna Unţeni este persoană juridica de drept public. Are capacitate juridică 
deplină si patrimoniu propriu. 
             Patrimoniul domeniului public al comunei Unţeni a fost aprobat prin anexa nr. 66 la 
Hotărârea Guvernului nr. 971 din anul 2002 publicata in Monitorul Oficial al României nr. 692 
bis din 20.09.2002. 
             Patrimoniul domeniului privat al comunei Unţeni a fost aprobat prin H.C.L. Unţeni nr. 
35 din 12.08.2010, modificat si completat prin H.C.L. Unţeni nr. 11 din 11.07.2012. 
            Comuna Unţeni poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu 
persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, 
în condiţiile legii. 

Din anul 2010 comuna Unţeni este membră a Asociaţiei Comunelor din România – 
Filiala Botoşani. 
           Art.  4.  Scurt istoric al comunei Unţeni  

Centrul de comună, satul Unţeni este cel mai vechi sat, atestat documentar din secolul al 
XVI-lea. Primul document scris datează din anul 1588 când Petru Şchiopu-voievod dăruieşte 
Mănăstirii Moldoviţa satul Onţeni din ocolul târgului Botoşani şi precizează: „1588 decembrie 
20, Iaşi, din mila lui Dumnezeu noi io Petru Voievod, domnul Ţării Moldovei. Facem cunoscut 
cu această carte a noastră a tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, că am bine 
voit domnia mea….şi am dat şi am miluit pe rugătorii noştri monahi din ruga noastră şi Sfânta 
Mănăstire numită Moldoviţa cu un sat anume „Onţenii” care acest sat mai sus scris Onţenii a 
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fost al nostru drept sat domnesc şi ascultător de ocolul târgului Botoşanilor”. Se pare că 
denumirea iniţială de Onţeni ar proveni de la un anume boier Onţanu care ar fi trăit pe aceste 
meleaguri. Pe parcursul timpului, vocala „o” s-a transformat în „u”, astfel că denumirea actuală 
a satului este Unţeni.        

Al doilea sat ca mărime este satul Mînăstireni, situat în partea de nord al comunei la o 
distanţă de 6 km de centrul satului Unţeni, fiind străbătut de pârâul Burla. Satul Mînăstireni este 
vechi dar nu există documente scrise în această privinţă. Unii bătrâni spun că satul îşi trage 
numele de la un boier Mănăstireanu care ar fi stăpânit moşia satului, alţii susţin că moşia satului 
ar fi fost folosită de călugării de la Mănăstirea Sf. Nicolae Popăuţi zidită în timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare, de aici provenind şi denumirea satului. 

Burleşti este al treilea sat ca mărime al comunei Unţeni şi este aşezat în partea de sud al 
comunei. Satul este înfiinţat în anul 1896 cu cetăţeni veniţi de pe valea Siretului din satele 
Stamate, Băneşti, Siminicea şi Grigoreşti, iar denumirea satului se trage de la pârâul Burla care 
traversează periferia satului. Satul Burleşti este situat la o distanţă de 8 km faţă de Unţeni. 

Satul Soroceni este înfiinţat după anul 1864 după ce a avut loc împroprietărirea. Din 
bătrâni se vorbeşte că erau case răzleţe ale clăcaşilor ce munceau pe moşiile proprietarilor Iorgu 
Hermesiu şi Ioniţă Herescu. Primele aşezări omeneşti au fost în partea de nord a satului la locul 
numit „Fântâna Bîrgului”, care au fost părăsite apoi de locuitori şi distruse de molima ciumei. 
Cei ce au supravieţuit s-au retras în vale şi s-a format alt sat Soroceni, numele venind de la soroc 
– sorociţi (a scăpa cu viaţă de la molimă). Tot din bătrâni se vorbeşte că pe moşie ar fi lucrat 
clăcaşi veniţi de prin părţile Sorocei (URSS), care ajungând la neînţelegeri cu proprietarii, au 
părăsit moşia, după care a rămas numele satului Soroceni. În documente, satul Soroceni este 
întâlnit şi sub denumirile de Ursoaia sau Uniceni - Herescu, Ursoaia după denumirea unui pârâu 
care îşi avea izvorul în perimetrul satului, iar Uniceni-Herescu după numele proprietarilor 
moşiei satului. În satul Soroceni a fost şi familia boierului Constantin Zamfirescu. 

Satul Burla este situat la o distanţă de 1,5 km de reşedinţa comunei. Acest sat este 
străbătut de pârâul Burla. 

Datorită deselor schimbări administrativ-teritoriale din cadrul judeţului Botoşani, actuala 
comună Unţeni nu a avut întotdeauna aceeaşi suprafaţă, acelaşi număr de sate şi în anumite 
perioade chiar denumirea comunei a fost alta. 

În perioada anilor 1830-1835 comuna se numea Mănăstireni cu reşedinţă de comună la 
Mănăstireni. La această dată satul Mănăstireni cuprindea 112 gospodării şi 560 locuitori; satul 
Onţeni avea 92 familii cu o populaţie de 460 locuitori; satul Soroceni purta denumirea de 
Uniceni şi avea 31 familii totalizând o populaţie de 155 locuitori; satul Burla avea o populaţie de 
100 locuitori reunite în 20 familii. În anul 1865 comuna Mănăstireni făcea parte din plasa Tîrgul 
şi cuprindea satele: Mînăstireni, Valea Grajdului, Vultureni, Onţeni, Călugăreni, Slobozia-
Călugăreni. Satul Soroceni făcea parte din comuna Gorbăneşti, plasa Meletin şi se numea 
Uniceni-Herescu.  

Forma actuală a comunei este din anul 1968, când a avut loc reorganizarea administrativ-
teritorială a României, atunci când satul Poenari şi-a pierdut oficial denumirea fiind inclus în 
denumirea satului Mînăstireni, iar din anul 1963 satul Burleşti a fost alipit comunei Unţeni, până 
atunci aparţinând comunei Gorbăneşti.  

Procesul de electrificare al tuturor satelor comunei a început în anul 1967 şi s-a încheiat 
în anul 1974. În anul 1969 erau electrificate numai două sate Unţeni şi Mînăstireni, Cu sprijinul 
statului, în perioada 1970-1974 s-a construit în satul Unţeni o şcoala generală cu un etaj, un 
magazin universal, un cămin cultural in satul Burleşti şi un cămin cultural în satul Mînăstireni, 
un atelier şcoală la Şcoala Generală Unţeni. 

Art. 5. Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Unţeni este aşezată în partea de est 
a judeţului Botoşani, situată la o distanţă de aproximativ 15 km faţă de reşedinţa de judeţ, 
municipiul Botoşani şi la o distanţă de 17 km faţă de oraşul Săveni. 

Forma teritoriului comunei este alungită, orientată de la nord-vest, la sud-est, lungimea 
maximă a comunei este de circa 25 km, iar lăţimea maximă este de 3 km. 

Teritoriul comunei Unţeni este străbătută de drumul judeţean DN 29 Botoşani – Săveni, 
pe o porţiune de 2 km, între satele Unţeni şi Mînăstireni.  
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Reţeaua de drumuri publice care străbat teritoriul administrativ al comunei au o lungime 
de 93 km, din care: 

- 21,3  km drumuri comunale DC 29 şi DC 29A ce fac legătura cu drumul judeţean DN 
29, sunt neasfaltate dar destul de bine întreţinute cu îmbrăcăminte din piatră şi pământ. Lăţimea 
lor este de 6-7 m, cu şanţuri de o parte şi de alta: drumul comunal DC 29 are o lungime de 19,6 
km din marginea satului Mînăstireni până la drumul judeţean DN 29 D, iar drumul comunal DC 
29 A din satul Unţeni are o lungime de 1,7 km. 

- 71,7 km drumuri săteşti şi de exploatare. 
 Drumurile săteşti sunt din pământ, iar din anul 2008 s-au împietruit în proporţie de 60%. 

Drumurile sunt de categoria a III-a şi a IV-a, cu lăţimi carosabile între 4 şi 6 m şi sunt 
perpendiculare şi paralele pe DC 29 care este reabilitat prin împietruire anual şi DC 29A care 
este modernizat în anul 2004 prin aşternere de piatră cu bitum. În prezent, acest drum comunal 
DC 29A cu lungime de 1,7 km, se prezintă pe toată lungimea, cu gropi şi denivelări prin 
alunecări de teren, necesitând de urgenţă lucrări de reabilitare.  

Tot din anul 2008 s-au executat lucrări de reabilitare şi reprofilare a unor porţiuni de 
drumuri săteşti şi comunale, prin executarea a peste 12 km de şanţuri din pământ şi 2 km rigole 
betonate în satele Unţeni, Mînăstireni, Soroceni şi Burleşti.  

Din anul 2007, în comuna Unţeni au început lucrările de execuţie la investiţia 
„Amenajare poduri şi podeţe din beton armat pe raza comunei Unţeni, judeţul Botoşani”, prin 
licitaţie publică deschisă, de către câştigătorul licitaţiei, SC Codin SA Botoşani, lucrări executate 
prin Ordonanţa Guvernului României nr 7/2006. Lucrările s-au încheiat în anul 2011, în luna 
noiembrie având loc recepţia.  Astfel, în comuna Unţeni, s-au construit un număr de 6 poduri 
mari (toate pe cursul pârâului Burla) şi un număr de 26 podeţe. De asemenea, s-a construit un 
podeţ pe DS 728 Unţeni, drum afectat de calamităţile din vara anului 2010 şi s-au mai refăcut un 
număr de 12 podeţe în toate localităţile comunei.  

Comuna nu are acces direct la circulaţia feroviară, cea mai apropiată staţie fiind în 
comuna Ungureni  la circa 11 km faţă de comuna Unţeni .  

Suprafaţa administrativă a comunei Unţeni este de 6423 ha, din care suprafaţa de teren 
situată în intravilanul comunei este de 400 ha iar suprafaţa de teren situată în extravilanul 
comunei este de 6023 ha, fiind repartizat astfel: 

 Nr.crt Teren - Suprafata /ha 
1. Arabil 4117 
2. Ocupat de constructii  90 
3. Păşuni         1031 
4. Fâneţe  372 
5. Livezi  27 
6. Fond forestier          48 
7. Teren ocupat de ape 122 
8. Teren neproductiv 516 
9. Cai de comunicatii 93 

Art. 6. Delimitarea teritorială a comunei Unţeni 
- în nord comuna  se învecinează cu teritoriul comunei Ungureni;  
- în nord-vest comuna se învecinează cu teritoriul comunei Nicşeni; 
- în vest comuna Unţeni se învecinează cu comuna Răchiţi; 
- în sud comuna Unţeni se învecinează cu comuna Stăuceni; 
- în est comuna Unţeni se învecinează cu comuna Gorbănesti. 

 
Dotarea infrastructurală a zonei este reprezentata şi de reţeaua de apă potabilă care 

deserveşte 315 utilizatori din satul Răchiţi, Roşiori-grajduri, Popăuţi şi Unţeni, pe o suprafaţă de 
20% din spaţiul comunei, reţeaua de alimentare cu energie electrică pe o suprafaţă de 99%, 
serviciul de telefonie fixă, televiziune prin cablu Dolce  si  Real Tv pe o suprafaţă de 80% şi 
internet 5%.  

a. Alimentarea cu apă. 
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Serviciul de alimentare cu apă a satului Unţeni este asigurat de către S.C. Nova ApaServ 
S.A. Botoşani şi este alimentat cu apă din sistemul regional de alimentare cu apă al judeţului 
Botoşani, din sursa de suprafaţă de pe râul Siret. Din staţia de pompare şi clorinare Răchiţi, apa 
tratată este transportată gravitaţional prin  conducta de aducţiune cu lungimea de 19,6 km până 
în localitatea Unţeni, unde se află Bazinul de acumulare a apei cu o capacitate de 500 mc/h, 
debit ce acoperă necesarul de apă al comunei Unţeni, asigurând transportul apei la rezervorul de 
înmagazinare din gospodăria de apă amplasată la intrarea în comuna Unţeni. Conducta de 
distribuţie a apei de la bazinul de acumulare este de 18,9 km şi deserveşte un număr de 315 
utilizatori. 

Comuna Unţeni este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI” 
 b.  Reţele de canalizare. 

Nu avem reţea de canalizare. Este depus proiectul de construire a reţelei de canalizare.  
. c.  Electricitate. 

Alimentarea cu energie electrică se întinde pe teritoriul comunei Unţeni pe o lungime de 

aprox. 40 km şi este administrată de către SC e.on. Moldova SA- Sucursala Botoşani.  
Numărul locuinţelor racordate la reţeaua electrică a comunei Unţeni este de 1.075, iar 

numărul posturilor de transformare ale comunei Unţeni sunt 7. Nu există localităţi neracordate la 
sistemul naţional de alimentare cu energie electrică.  

Reţeaua de iluminat public al comunei funcţionează cu 292 lămpi stradale. 
 d.  Comunicaţii. 

De un succes deosebit s-a bucurat, în comuna Unţeni, serviciul de televiziune Real TV 
Botoşani şi lansarea în luna decembrie 2006 a serviciului de televiziune digitală prin satelit 
DOLCE, serviciu de care beneficiază majoritatea clienţi Romtelecom, iar din anul 2009 s-a 
introdus şi serviciul de Internet Romtelecom. Totodată, în municipiul Botoşani funcţionează toţi 
marii operatori naţionali de telefonie mobilă; Orange, Vodafone. 

Art. 7. Referitor la învelişul de soluri, studiile efectuate de–a lungul anilor au pus în 
evidenţă o gamă largă de soluri, a căror răspândire este în strânsă legătură cu elementele 
geomorfologice, litologice, de climă şi vegetaţie. În acest context, învelişul de sol prezintă 
aceiaşi dispunere –  în trepte  – ca şi relieful sau clima. 
 Pentru evaluarea mai completă a resurselor de sol – şi implicit pentru fundamentarea 
utilizării lor cât mai aproape de varianta optimă – este necesară cunoaşterea modului de 
distribuţie a fondului funciar al comunei pe folosinţe şi o analiză  a datelor, comparativ cu 
ponderea factorilor limitativi. 
 De menţionat că îndeosebi fenomenele de teren (eroziunea, alunecările, excesul de 
umiditate), sunt fenomene dinamice. Ca urmare, pe măsură ce omul nu intervine cu 
discernământ în utilizarea şi exploatarea solurilor agricole – şi în ultimii zece ani aceste aspecte 
au fost total neglijate sau chiar influenţate negativ – acestea se accentuează an de an, punând în 
pericol în unele zone sau localităţi, chiar şi securitatea alimentară a locuitorilor.  

Un aspect interesant se poate reţine din compararea suprafeţei arabile a comunei cu 
pretabilitatea terenurilor agricole pentru folosinţa ca arabil, clasele II, III  de pretabilitate şi 
terenuri arabile cu limitări severe sau foarte severe, care se pot menţine la arabil numai dacă se 
execută lucrări agropedoameliorative complexe. Dar există şi suprafeţe de teren cu degradări 
moderate, puternice şi foarte puternice.  

Dacă ne referim la regimul precipitaţiilor  -corelate de regulă şi cu cel al temperaturilor– 
în mod frecvent (doi ani din trei), zona de câmpie ondulată este afectată de ierni cu zăpadă 
puţină şi veri secetoase.    

În general, condiţiile pedoclimatice ale comunei sunt favorabile culturilor de grâu, 
porumb, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, soia, cartofi, legume, pomi fructiferi şi viţa de vie 
 Art. 8. Fiind situat în partea de est al judeţului Botoşani, teritoriul administrativ al 
comunei Unţeni este supus influenţelor climatice ale Europei de est, deşi majoritatea 
precipitaţiilor sunt provocate de masele de aer care se deplasează dinspre vestul şi nord-vestul 
ţării. La caracterizarea climatică a teritoriului s-au folosit datele înregistrate la Staţia 
meteorologică Botoşani . 
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 O caracteristică a ambelor sectoare climatice o constituie repartiţia defectuoasă a 
precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie, fiind frecvente intervale lipsite de precipitaţii şi 
cu temperaturi mult mai mari faţă de cele normale. 
 Art. 9. Reţea hidrografică. 

Pârâul Burla, bălţile şi iazurile  sunt puternic influenţate de caracteristicile climei 
temperat–continentală, având volum mare şi foarte mare primăvara, când se topesc zăpezile ori 
vara şi toamna, în perioadele de ploi abundente. 

Reţeaua hidrografică ce străbate teritoriul comunei – cu excepţia satului Soroceni – este 
pârâul Burla care izvorăşte din Stuhoasa, este afluent al râului Sitna, cu o lungime de 15 km, şi 
se varsă în Sitna. Iazul Unţeni are o suprafaţă de 56 ha, care din anul 2009 a fost secat în vederea 
executării unor lucrări de amenajare de către concesionar şi iazul Broscăria din satul Mînăstireni 
în suprafaţă de 20,51 ha, care din anul 2009 au fost începute lucrările de amenajare. Ambele 
iazuri sunt concesionate. 
 În anul 2005, în urma ploilor din luna mai şi august s-au înregistrat revărsări a acestor 
iazuri, pâraie, inundându-se câteva ha de teren agricol precum şi câteva locuinţe, anexe 
gospodăreşti din satul Burleşti şi podul din satul Burleşti s-a prăbuşit fiind necesară construcţia 
urgentă a unui nou pod în anul 2006 deoarece era blocată circulaţia spre Talpa - Blîndeşti. Nu s-
au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti. 

Art. 10. Populaţie  
Faptul că istoria comunei Unţeni este atât de îndepărtată ne arată că pe aceste locuri au 

trăit şi muncit oameni harnici ce au făcut cu greu faţă greutăţilor timpului. Mişcarea populaţiei 
de la începutul istoriei Unţeniului, pe Moldova, nu o cunoaştem pentru că în acele vremuri nu se 
făcea recensământul populaţiei. 
 Populaţia comunei Unţeni a progresat de la an la an, bineînţeles cu stagnări şi scăderi în 
anii războaielor şi a bântuirii bolilor molipsitoare: tifos, ciumă. 
 Anii de după revoluţia din 1989 au fost marcaţi de o situaţie social-economică precară, 
fiind un factor important în scăderea natalităţii, dar a provocat o creştere a migrării populaţiei în 
străinătate. 

Comuna Unţeni se încadrează în reţeaua de localităţi cu natalitate relativ mare în 
comparaţie cu localităţile din vestul ţării. 

La nivelul anului 2000, natalitatea era de 12 %. Recent, natalitatea înregistrează scăderi 
continui datorită situaţiei financiare şi economice a ţării reflectată în nivelul de trai relativ precar 
al multor familii. Valorile mortalităţii din comuna Unţeni au pondere relativ mare, de unde 
relevă că populaţia comunei se află în plin proces de îmbătrânire, mai ales în satul Soroceni..  

Dintre cei 3030 locuitori ai comunei (după recensământul din 2002), populaţie feminină 
era în număr de 1517, iar populaţia masculină de 1513. După numărul de locuitori, comuna 
Unţeni se încadrează la limita dintre comunele mici şi mijlocii. 

După datele statistice a Direcţiei de Statistică a judeţului Botoşani, populaţia comunei 
Unţeni la data de 31.12.2010 era de 2891 de locuitori,  

În urma Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, pe teritoriul comunei 
trăiesc un număr de 2737  locuitori, iar pe sexe 1377 persoane de sex masculin şi 1360 persoane 
de sex feminin. Locuitorii comunei Unţeni sunt grupaţi în 1075  gospodării, care repartizaţi pe 
sate se prezintă astfel:  

Satul Populaţia Număr gospodării 
Unţeni 1119 426 
Mînăstireni 761 300 
Burla 122 45 
Burleşti 589 242 
Soroceni 146 62 

   După etnie, în comuna Unţeni convieţuiesc în bună înţelegere un număr de 2729 români 
şi 8 ţigani, iar după religie, întâlnim 2594 ortodocşi şi 143 penticostali, pe teritoriul comunei 
fiind un număr de 70 preşcolari si 208 şcolari. 

Art. 11 : Dezvoltare economică. 
 1) Industria 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 6 

În comuna Unţeni nu avem ramuri industriale. 
2) Agricultura  

 Agricultura este o ramura importantă a economiei comunei Unţeni. An după an creşte 
preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii europene pentru agricultură.   

Agricultura care se desfăşoară în comuna Unţeni este reprezentată în procent de 85% de 
cultura vegetală şi creşterea animalelor. Beneficiind de condiţii optime de desfăşurare a acestor 
activităţi, creşterea animalelor reprezintă pentru majoritatea familiilor sursa de existenţă. Cu 
toate greutăţile privind valorificarea producţiilor animaliere această îndeletnicire strămoşească 
nu este încă abandonată. 
             Terenul agricol pe care îl deţin cetăţenii este dispersat în parcele relativ mici, 
principalele specii cultivate sunt: cartoful, porumbul, ovăzul, orzul, grâul, secara, legume, 
lucernă si alte culturi, iar mai nou exista culturi de soia, rapiţă şi triticale,.  
 Nu avem suprafaţa irigată în comuna Unţeni. 

3) Creşterea animalelor. 
Ocupaţia locuitorilor comunei este creşterea animalelor şi agricultura. Animalele 

specifice zonei sunt oile rasa Karakul, bovinele şi mai nou caprinele. 
Activitatea economică a comunei rămâne agricultura şi creşterea animalelor.  
În anul 2011, situaţia efectivelor de animale arată astfel:  

Nr. Crt Specia U/M/capete / Număr 
1. Cabaline 476 
2. Bovine 1106 
3. Ovine 2597 
4. Porcine 973 
5. Păsări 14400 

 În anul 2010 în comuna Unţeni s-a constituit Asociaţia Crescătorilor de Animale 
« AMC » Unţeni, formată din 286 membri deţinători de animale, care a concesionat prin licitaţie 
publică deschisă, o suprafaţă de 434 ha teren păşune comunală 

4) Comerţul 
 Comerţul de mărfuri este un sector distinct în economie si este într-o relativă dezvoltare 
în comparaţie cu alte sectoare. În sectorul cu capital privat. s-au format  21 AF-uri, din care 
identificăm magazine mixte, bufeturi şi centre de butelii. 
   Art 12 : Instituţii publice 

1) Învăţământ : 
Şcoala generală cu clasele I-VIII Unţeni este şcoala coordonatoare a şcolilor din comună 

şi este condusă de un director coordonator, d-şoara prof. Puşcaşu Laura. 
 Reţeaua de învăţământ al comunei Unţeni este compusă din 6 şcoli generale, 2 şcoli cu  
învăţământ primar şi gimnazial şi 4 şcoli numai cu învăţământ primar. În cadrul a 3 şcoli 
generale funcţionează şi 3 grupe de grădiniţă, şi este repartizată astfel:  

-Şcoala generală cu clasele I-VIII Unţeni are un număr de 4 învăţători, 6 profesori si un 
număr de 62 elevi în învăţământul primar şi 87 elevi în învăţământul gimnazial; 

- Şcoala generală cu clasele I-VIII Mînăstireni are un număr de 2 învăţători, 5 profesori si un 
număr de 24 elevi în învăţământul primar şi 55 elevi în învăţământul gimnazial; 

- Şcoala  generală cu clasele I-IV Burleşti – situată în satul Burleşti are 2 învăţători şi un 
număr de 36 elevi în învăţământul primar; 

- Şcoala generală cu clasele I-IV Mînăstireni – situată în satul Mînăstireni Poiana are un 
număr de 1 învăţător si 18 elevi in învăţământul primar; 

- Şcoala generală cu clasele I-IV Soroceni – situată în satul Soroceni are un număr de 1 
învăţător si 7 elevi în învăţământul primar; 

- Şcoala generală cu clasele I-IV Burla – situată în satul Burla are un număr de 1 învăţător si 
6 elevi în învăţământul primar; 
      - Grădiniţa cu program normal din satul Unţeni funcţionează cu un număr de 30 preşcolari si 
1 educator; 
      - Grădiniţa cu program normal din satul Mînăstireni funcţionează cu un număr de 18 
preşcolari si un educator. 
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      - Grădiniţa cu program normal din satul Burleşti funcţionează cu un număr de 25 preşcolari 
si un educator. 
 Şcoala generală cu clasele I-IV Mînăstireni şi Şcoala generală cu clasele I-IV Soroceni 
sunt şcoli noi construite în anul 2006 printr-un program prin Banca Mondială. Şcoala generală 
cu clasele I-VIII Unţeni este reabilitată interior în anul 2008, an în care s-a construit şi reţeaua 
de încălzire a şcolii prin centrală termică cu lemne, iar în anul 2009 s-a construit un grup sanitar 
interior care nu este finalizat nici până în prezent datorită lipsei banilor  Şi Şcoala generală cu 
clasele I-VIII Mînăstireni a fost reabilitată interior în anul 2009, iar în anul 2008 s-a construit 
reţeaua de încălzire a şcolii prin centrală termică cu curent electric. În perioada 2011-2012, la 
Şcoala  generală cu clasele I-IV Burleşti s-au executat lucrări de reabilitare interioară şi 
exterioară.  

  2) Cultură:  
      Comuna Unţeni dispune de doua cămine culturale, unul în satul Mînăstireni şi unul în 
satul Burleşti, cu câte o capacitate de aproximativ 500  locuri fiecare, ambele cămine culturale 
fiind reabilitate în perioada 2008-2011.  
                 De asemenea în satul Unţeni, în incinta clădirii cu denumire de fostă grădiniţă care a 
fost reabilitată in anul 2009, funcţionează o bibliotecă comunală, reabilitată în anul 2010, care 
deserveşte utilizatori din întreaga comună şi are un bibliotecar angajat al primăriei. În această 
clădire funcţionează şi o sală pentru evenimente, şedinţe, întruniri, această sală fiind reabilitată 
şi amenajată în anul 2011. 

    3)  Sănătate: 
       Asistenţa medicală umană este asigurată prin Dispensarul medical din satul Unţeni, 
reabilitat interior şi exterior, grup sanitar interior şi acoperiş din tablă toate acestea executându-
se în perioada 2007-2010. Acest spaţiu este parţial concesionat de medic de familie dr. Brînzei 
Otilia-Carmen, unde îşi desfăşoară activitatea Cabinet individual dr. Brînzei Otilia-Carmen. În 
acestea funcţionează un medic de familie, specializat  în medicină generală şi doi asistenţi 
medicali cu pregătire specializată.  Nu avem asistent comunitar. 
       Asistenţa medicală veterinară în comuna Unţeni este asigurată prin Dispensar 
medical veterinar din localitatea Unţeni, medic veterinar dr. Burlacu Anişoara; 
                 4)  Asistenţă socială:  
     Asistenţa socială în comuna Unţeni este asigurată prin Compartimentul de specialitate 
de asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Unţeni, de un asistent social, împreună cu Comitetul de autoritate tutelară al 
comunei Unţeni al cărei preşedinte este secretarul comunei. 
     5)   Religie:  
  În acest domeniu, în comuna Unţeni sunt următoarele instituţii: 
       -    Biserica ortodoxă din  satul Soroceni cu hramul Sf. Nicolae; 

- Biserica ortodoxă din satul Unţeni cu hramul Adormirea Maicii Domnului;  
- Biserica ortodoxă din satul Burleşti cu hramul Sf. Dumitru; 
- Biserica ortodoxă din satul Burla cu hramul Sf. Cuvioase Parascheva; 
- Biserica ortodoxă din satul Mînăstireni cu hramul Sf. Adrian şi Natalia; 
- Biserica ortodoxă din satul Mînăstireni Poiana cu hramul Naşterea Maicii Domnului; 
- Biserica penticostala din satul Unţeni; 
Biserica ortodoxă din satul Unţeni cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost resfinţită în 

data de 2 octombrie 2011,  aceasta făcându-se după 120 de ani de la sfinţire.   
6) Ordinea şi liniştea publică, pază şi protecţie: 

Pe raza administrativ teritoriala a comunei Unţeni funcţionează un Post al Politiei Comunale 
în satul de reşedinţă de comună, Unţeni cu un singur agent de poliţie D-l Sandu Liviu care este 
subordonat Secţiei nr. 1 Poliţie a judeţului Botoşani. 

De asemenea, în anul 2012, serviciul de pază comunală este asigurat pe timpul nopţii de 
către SC Tudor Guard SRL Botoşani prin 3 posturi de paznici şi o rezervă: unul în Unţeni şi 
Burla, unul în Burleşti şi Soroceni şi unul în Mînăstireni I şi II; 
         Art. 13 : Servicii publice la nivelul comunei Unţeni. 
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1. Serviciul de pază comunală cu 3 posturi de paznici şi o rezervă: un agent de pază în 
Unţeni şi Burla, un agent de pază în Burleşti şi Soroceni şi un agent de pază în 
Mînăstireni I şi II; 

2. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă care deserveşte doar utilizatori din 
satul Unţeni; 

Comuna Unţeni este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI” 

3. Serviciul public de salubrizare deserveşte populaţia din comuna Unţeni; 
Acest serviciu este înfiinţat din anul 2009 şi este concesionat din anul 2010 prin contract 

de SC DEEA CLEANING SRL Botoşani; 
Comuna Unţeni este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES 

BOTOŞANI” care are în derulare proiectul „Sistemul integrat de managementul deşeurilor din 
judeţul Botoşani”, proiect implementat de Consiliul Judeţean Botoşani, care prin HCL Unţeni nr. 
30 din 25.05.2012 s-au stabilit 12 puncte (platforme) de colectare a deşeurilor din comună, 
astfel: 6 platforme în satul Unţeni, 3 platforme în satul Mînăstireni, platforme în satul Unţeni, 1 
platformă în satul Burleşti, 1 platformă în satul Burla şi 1 platformă în satul Soroceni. 

4. Serviciul de iluminat public; 
Acest serviciu este înfiinţat în anul 2012. 
5. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
Acest serviciu este înfiinţat în anul 2006 prin HCL nr. 7 din 27.02.2006, în subordinea 

Consiliului Local Unţeni, fiind condus de primarul comunei Unţeni. Este format din 25 de 
voluntari şi un personal angajat al primăriei. 

Art. 14 : Partide politice:  
 În comuna Unţeni îşi desfăşoară activitatea următoarelor partide politice: Partidul 
Naţional Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul Conservator, dar 
si alte partide cu o reprezentare mai mică. 

    Numărul consilierilor locali: 11 
 Structura politică a membrilor Consiliului local Unţeni: 
             - USL – 8 din care PNL –6 şi PSD -2;          - PDL - 1;      - PRM  - 1;          PP-DD  - 1. 
 Data constituirii Consiliului local Unţeni : 29 Iunie 2012 
             Primarul comunei este domnul Timişag Dumitru, membru PNL, se află la al doilea 
mandat şi a candidat la alegerile locale 2012 din partea USL, fiind ales cu un procent de 74,32 % 
din total voturi. Viceprimar al comunei Unţeni este domnul Paladi Constantin, membru PNL iar 
secretarul comunei este domnul Ursachi Vasile.   

Art. 15. Autorităţile administraţiei publice locale: 
Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 

            - Consiliul local al comunei Unţeni, ca autoritate deliberativă; 
           - Primarul comunei Unţeni, ca autoritate executivă, împreună cu aparatul propriu de 
specialitate. 
 Art. 16. Persoanele născute în comună pot primi, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi 
certificatul de fiu/fiică al/a comunei Unţeni, în cadrul unei festivităţi care se organizează de 
Primarul comunei Unţeni. 
 Art. 17. Primarul comunei Unţeni acordă diplome de onoare cetăţenilor comunei, 
cadrelor didactice şi elevilor cu merite deosebite la învăţătură şi în realizarea unor activităţi 
profesionale, familiale, sportive şi artistice, care fac cinste comunei Unţeni, în următoarele 
situaţii: 

a) 50 de ani de căsătorie; 
b) vârstă de pensionare; 
c) căsătorie; 
d) premianţi la învăţătură, concursuri, festivaluri; 
e)  obţinerea unor medalii sportive; 
f) veterani şi văduve de război..   
În anul 2012, Dumitraş Bogdan din Unţeni, elev la Clubul Sportiv Botoşani, a câştigat 

titlul de campion la Cupa României la haltere –categoria cadeţi 45 kg smuls, aruncat şi total. 
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La festivalul obiceiurilor de iarnă Botoşani 2010, satul Burleşti a căştigat Marele premiu 
al festivalului, participând pentru prima dată 

Art. 18.  Se va conferi unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe 
plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru 
comună, titlul de „cetăţean de onoare”.  
            Aceştia vor îndeplini următoarele criterii: 
           a) să-si fi adus aportul deosebit la dezvoltarea activităţii în domeniile menţionate mai sus, 
activităţi în urma cărora comuna să fi beneficiat de realizări importante în aceste domenii. 
           b) colectivitatea din comuna noastră să-i recunoască meritele deosebite pentru activitatea 
depusă 
           c) să accepte acordarea titlului de „cetăţean de onoare”; 
           Aceste persoane se vor bucura de următoarele drepturi: 
           a) vor fi invitate să participe la festivităţile ocazionate de unele momente de importanta 
deosebită din viata comunei; 
           b) vor fi trecute în cartea de onoare a comunei; 
           c) vor fi stimulate moral cu ocazia unor festivităţi; 
 Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalţi cetăţeni, vor fi avuţi în vedere de către 
organele autorităţii administraţiei publice locale atunci când vor interveni unele facilităţi pentru 
cetăţenii comunei, li se va cere părerea în unele probleme privind modernizarea comunei.  
 Aceste drepturi pot fi pierdute, iar calitatea de “cetăţean de onoare” poate fi retrasă, în 
cazul în care persoana care a beneficiat de acestea a dat dovadă de neseriozitate sau a săvârşit 
unele fapte ce contravin legilor ţării.  

Art. 19. Locuitorii comunei Unţeni sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, 
asupra problemelor de interes deosebit din comuna Unţeni: reîmpărţirea administrativ-teritorială 
a comunei, executarea unor lucrări deosebite care necesită acordul populaţiei sau alte acţiuni de 
o importanta majora pentru aceasta comunitate. 

Art. 20.   Cetăţenii comunei Unţeni pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate 
pe sate.  
 Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa 
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.  
 Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, 
datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.  
 Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor 
familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.  
 Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va 
supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete 
de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.  
 Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.  
            In afara referendumului local sau a adunărilor cetăţeneşti, in statut se pot prevedea si alte 
forme de consultare directa a cetăţenilor, potrivit unor eventuale tradiţii locale, si se va descrie 
modul de organizare si desfăşurare a acestora: de exemplu ziua comunei Unţeni sau ziua satului. 

Art. 21.   Patrimoniul comunei Unţeni este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate 
în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu 
caracter patrimonial. 
              Bunurile care aparţin comunei Unţeni sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 
de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. 
              Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la 
statut, care se actualizează anual. 
              Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în 
note explicative anexate la inventar. 

Art. 22.   Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei şi cele din proprietatea 
privată pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate 
ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat 
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persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 
publică ori serviciilor publice.  
 Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor 
aflate în proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii. 
 Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor 
legale, în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator. 

Pentru concesionarea bunurilor proprietatea privată a comunei Unţeni, Consiliul Local al 
comunei Unţeni, prin Hotărârea C.L. nr. 17 din 25.05.2009 a aprobat Regulamentul privind 
regimul concesiunilor pentru terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni. 

Pentru vânzarea bunurilor proprietatea privată a comunei Unţeni, Consiliul Local al 
comunei Unţeni, prin Hotărârea C.L. nr. 23 din 30.03.2011 a aprobat Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni, iar prin Hotărârea C.L. Unţeni nr. 24 
din 30.03.2011 s-a aprobat stabilirea categoriilor de terenuri proprietate privată a comunei 
Unţeni care pot fi vândute în baza art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 şi aprobarea 
procedurilor de soluţionare a cererilor de cumpărare. 

Art. 23.  Comuna Unţeni poate coopera şi asocia cu persoane juridice române ori străine, 
cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.  

Art. 24.  Organele administraţiei publice locale Unţeni pot solicita sau accepta 
solicitările cu privire la înfrăţirea, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale din tara sau străinătate, precum si aderarea la asociaţii naţionale sau internaţionale 
ale administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune si/sau pentru 
realizarea în comun a unor activităţi.  
 Astfel, satul Soroceni, comuna Unţeni este înfrăţit din anul 1990 cu Asociaţia «Plomeur 
– Soroceni».din Franţa, iar din anul 2002 în această asociaţie a intrat şi satul Unţeni, 
constituindu-se Asociaţia «Plomeur – Soroceni – Unţeni».  

În anul 2010,  la Plomeur a avut loc festivitatea împlinirii a 20 de ani de înfrăţire, fiind 
invitaţi de către Asociaţia «Plomeur – Soroceni – Unţeni», primarul comunei, directorul şcolii 
Unţeni, preşedintele şi trezorerierul asociaţiei . 

Art. 25.  Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, consiliul local Unţeni hotărăşte 
modalitatea de atribuire si schimbare a denumirilor de străzi şi de obiective de interes public 
local, in conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 63/2002. 

În anul 2011 s-a derulat procedura de numerotarea clădirilor, în format electronic şi 
digital, pentru înscrierea în Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale . 

Art. 26.   Însemnele specifice comunei Unţeni, sunt: 
            1. Sigiliul cu stemă, care va fi aplicat pe documente oficiale de importantă deosebită, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
            2. Stema comunei, care poate fi utilizată în condiţiile stabilite de lege si care este in 
stadiu de implementare si va avea semnificaţiile simbolurilor heraldice specifice acestei 
comunităţi. 
          În anul ianuarie 2012 s-a încheiat contractul cu SC RomStema SRL Sibiu, pentru 
realizarea stemei pentru comuna Unţeni şi este în stadiu de implementare finală.  

Art. 27.  Prezentul Statut al comunei Unţeni, judeţul Botoşani a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local Unţeni cu nr.26 în şedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Fortoeş V. Costel 
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