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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 4 noiembrie 2014 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.194 din 
14 noiembrie 2014, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință ordinară Consiliul local 
pentru data de 21 noiembrie 2014, ora 13,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi 
propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

decembrie din anul 2014 și lunile  ianuarie și februarie din anul 2015; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului defezabilitate și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”; 

4. Adoptare proiect de hotărâre privind privind aprobarea cofinanțării pentru 
proiectul: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA 
UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2015; 

6. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie. Au fost prezenți și delegații sătești Anton Constantin și Toma Vasile. 
Potrivit prevederilor art.40, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare şedinţele consiliului local se 
desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se constată că şedinţa 
este legal constituită. 

Domnul consilier Achiţei V. Ioan, președinte de ședință ales prin Hotărârea nr.35 din 
14 august 2014 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile septembrie, octombrie și 
noiembrie 2014, a preluat conducerea lucrărilor ședinței. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței solicită consilierilor și viceprimarului comunei dacă au propuneri 

de făcut  în ceea ce privește modificarea ordinii de zi. 
Viceprimarul comunei a arătat ca pe ordinea de zi să fie inclus un nou punct: 
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 

octombrie, anul 2014. 
Se explică faptul că solicitarea școlii a venit cu întârziere, după ce consiliul local a fost 

convocat, nefiind un proiect de hotărâre cu caracter normativ. Este bine să fie supus dezbaterii 
în această ședință, deoarece până la sfârșitul lunii nu se va mai ține o nouă ședință. 
 Se supune spre aprobare propunerea de completare a ordinii de zi: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată: 
- Cine este pentru ? 

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

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


Pagina 2 din 4 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

1. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la primul punct de pe ordinea de zi, 
aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Preşedintele şedinţei a solicitat 
secretarului consiliului local să prezinte procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 Secretarul consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data 4 noiembrie 2014. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Nu au fost făcute obiecţii. 
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare procesul verbal prezentat, prin vot deschis 

şi ridicare de mâini. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
decembrie din anul 2014 și lunile  ianuarie și februarie din anul 2015. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului defezabilitate și a 
indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Președintele ședinței a solicitat consilierilor ca acest proiect de hotărâre să fie discutat 
cu următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel de al doilea proiect depinzând de 
primul dacă va fi adoptat, dar să se adopte separat. De asemenea a arătat că nu s-au prezentat 
două lucruri, că lungimea modernizării drumului comunal este de  aproape 3 kilometri și 
începe de la drmul național Botoșani – Săveni și până la primărie. Este normal ca orice 
modernizare să înceapă de la un drum național. Valoarea este de 27.243.000 lei.  
 Viceprimarul comunei arată că în total sunt 31.880.030 lei, rezultând din totalul 
general al devizului. 
 La cofinanțarea comunei este suma de 145.667 lei conform următorului proiect de 
hotărâre. 
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 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul: 
”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI”; 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2015; 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Președintele ședinței a întrebat dacă față de anul trecut impozitele și taxele locale au 
fost majorate cu rata inflației, sau nu. 
 In s-a răspuns că nu, deoarece s-a propus în proiectul de hotărâre la nivelul anului 
trecut. Potrivit Codului fiscal, o dată la trei ani, prin Hotărâre, Guvernul indexează impozitele 
și taxele locale în funcție de rata inflației pe ultimii trei ani. Consiliul local poate majora 
impozitele și taxele locale față de anul precedent. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
octombrie, anul 2014; 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
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- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru – consilierii 
Achiței Ioan, Andrișan Laura, Axanei Mihaela-Alina, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Paladi Constantin, Prisacariu Viorica, Toma Constantin și Tucaliuc Elena, nici 
unul împotrivă, 1(una) abţinere - consilier Bercea Cristina-Maria. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi: 
Probleme curente. 

Președintele ședinței a arătat că nu s-a finalizat treaba cu Orzoi. Personal arată că este 
de acord să se concesioneze 2 ari de teren la clădirea proprietate personală cumpărată de la 
CAP. Scăpăm de treaba asta. Comisia juridică a discutat această problemă și a constatat că 
trebuie ca din partea primăriei trebuie să vină un răspuns. Propun vicelui să se aprobe treaba 
asta, dar la aprecierea vicelui.  

Doamna consilier Prisacariu Viorica arată, de asemenea că este și ea de acord cu acest 
lucru. 

Viceprimarul comunei arată că s-a uitat pe documentele primăriei. S-a început de pe 
timpul primarului Costîn, când consiliul local a aprobat concesionarea unei suprafețe de 1-3 
ari în livada cu duzi, dar nu știm din ce cauză nu s-a făcut contract de concesiune. În 
continuare, în timpul primarului Apostol Dan nu s-a făcut contract de concesiune. Ulterior, în 
următorul mandat, ca să se conplice mai lul treaba, terenul a fost schimbat de la comisia 
comunală la comuna Unțeni, acest trecând în patrimoniul public al comunei. Mai mult, 
hotărârea prin care s-a aprobat concesionarea din timpul mandatului lui Costîn a fost revocată. 
Apoi, suprafața din livada cu duzi a fost trecută în spațiul verde al comunei și, potrivit 
hotărârii consiliului local, nu poate fi scoasă din acest spațiu și nu se poate concesiona. Mai 
mult, potrivit PUG-ului aprobat de consiliul local în anul 2013 nu este prevăzut în acel loc 
nici o clădire. Cu toate că ulterior o suprafața de 2 ari a trecut din patrimoniul public în cel 
privat al comunei, prin PUG nu s-a prevăzut această suprafață de teren.Domnul secretar se va 
consulta cu arhitectul șef al județului să vedem dacă există o cale legală pentru a fi 
concesionat 2 ari de teren. 

Președintele ședinței arată că domnul Orzoi să sea în loc o suprafațaă de 2 ari de teren 
proprietate pentru spațiul verde în loc. În PUG nu este prevăzut cei 2 ari. S-a aprobat PUG-ul 
care încurcă această problemă. În comisie a făcut un proces-verbal în care solicită ca 
executivul să vină cu propunere la solicitarea lui Orzoi sau să dea un răspuns, perntru că 
trebuie mult timp. 

Consiliul local a fost de acord ca executivul primăriei să dea un răspuns. 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Achiței V. Ioan 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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