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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei convocată de îndată din data de 5 septembrie 2014 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.147 din 
3 septembrie 2014, primarul comunei Unţeni a convocat de îndată, Consiliul local în data 5 
septembrie 2014, ora 12,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii nr.28 din 31 iulie 2014; 
3. Adoptare proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general elaborat de SC 

Nord Proiect SA Botoşani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor 
„Reabilitare podeţe şi refacere infrastructură drumuri săteşti în comuna Unţeni, 
judeţul Botoşani”; 

4. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 
Unţeni; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii al 
Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni; 

6. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul  
2014; 

7. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând nemotivat consilierii Axanei Mihaela-Alina și Paladi 
Constantin precum și, motivat, consilier Dolhăscu Iuliana (C.O.). 

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 primarului comunei dacă au propuneri de 

făcut  în ceea ce privește modificarea ordinii de zi. 
Nu au fost solicitări. 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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. 
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 Secretarul consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 14 
august 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii nr.28 din 31 iulie 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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Primarul comunei arată că a fost nevoit să revoce hotărârea nr.28/2014 deoarece prin 
devizul aprobat s-a strecurat o eroare din partea proiectantului, în sensul că acesta a fost făcut 
proiectul cu TVA, dar la o suma mai mare decât cea solicitată. Proiectul este amplu și, dacă se 
adaugă TVA rezultatul ar fi foarte mare care ar fi trebuit suportat din bugetul local. Devizul a 
fost trimis din nou pentru a rezulta un deviz în care să fie inclus TVA-ul, dar la o sumă mai 
mică. 
 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord 
Proiect SA Botoşani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare 
podeţe şi refacere infrastructură drumuri săteşti în comuna Unţeni, judeţul Botoşani”. 

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. 
 O comisie pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
 Primarul comunei arată că acest proiect de hotărâre este o consecință a anteriorului. 
 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi: 
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adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni. 

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. 
 Două comisii 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu votul consilierilor 
prezenți. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii al Şcolii Gimnaziale 
nr.1 Unţeni. 

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. 
 Două comisii 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe 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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Primarul comunei arată că a fost necesar a se promova un proiect de hotărâre și a se 
discuta în această ședință, motivat de faptul că comisia comunală de fond funciar a fost 
obligată la plata unei sume de bani printr-o sentință civilă rămasă definitivă și irevocabilă. 
Cum comisia comunală nu este o instituție publică cu personalitate juridică, nu are 
patrimoniu, urmează ca în baza O.G. nr.22/2002 să se plăteasacă acest titlu executoriu din 
bugetul local. Neîndeplinirea în termen a acestei obligații ar atrage implicit executarea silită și 
cheltuieli inutile. Creditorul a depus la primărie extras de cont și copie act identitate însoțite 
de o cerere. 
 Deci, rectificarea a fost necesară pentru a pune în aplicare prevederile Sentinței Civile 
rămasă definitivă și irevocabilă. De asemenea a făcut cunoscut și celelalte cifre care rectifică 
bugetul local. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
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- Cine se abţine ? 
Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 

nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi: 
Probleme curente. 

Primarul comunei arată că în legătură cu plopii de la Burlești, solicită ca acei plopi 
care trebuiesc tăiați sau toaletați să vină inițiativă de la consilieri. În legătură cu plopii de la 
Burlești se va avea în vedere pericolul pe care aceștia îl au la linia telefonică, instalația 
electrică de medie tensiune și drumul comunal. 

Domnul consilier Fortoeș Costel arată că sunt vreo 3-4 plopi care sunt uscați. 
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că  se angajează ca la ședința următoare să 

aducă la cunoștința consiliului și primarului despre plopii de la Mînăstireni și până la Unțeni 
pentru a identifica plopii uscați și cei care trebuie toaletați. Despre toaletare se va discuta 
separat. Primarul comunei va spune despre destinația lemnului.  

Primarul comunei arată că tăierea și toaletarea se va face cu firmă specializată.  
Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole arată că a fost la ședința Consiliului de 

administrație a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni unde este reprezentant al consiliului local și, din 
ultima ședință a rezultat ca consiliul local să plătească unele activități extracurriculare, cum ar 
fi dansuri populare, instructorul să fie plătit din bugetul local.  

Primarul comunei arată că, consiliul local nu poate plăti asemenea sume. Nu putem da  
bani la școală care are buget propriu – numai pentru burse, naveta cadrelor didactice. 
Consiliul local să hotărască, nu poate propune în acest sens.  

Primarul comunei arată că s-a modelat drumurile de la Burlești care erau greu 
practicabile. Va mai merge și pe celalte drumuri de pământ pentru a putea fi folosite mai ușur 
de cetățeni. Pe două podețe construite trebuie puși pe margine câte doi plopi.  

De asemenea va asigura lucrări de modelare drumuri de pământ în satul Soroceni spre 
Chirpiceni și pe altele pe rutele acestora. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan a dat citire unei adrese a Școlii Gimnaziale nr.1 
Unțeni prin care solicită preluarea Școlilor din Soroceni și Poiana. 

Primarul comunei arată că ar trebui ca, consiliul local să solicite Ministerului Educației 
dacă aceste școli au fost desființate, astfel ca consiliul local să poată da acestor spații o altă 
destinație. De exemplu, din punct de vedere al situațiilor de urgență acestea să fie folosite 
pentru a adăposti oameni, sau din alte cauze pentru alte situații. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan  a făcut cunoscut o sesizare a secretarului consiliului 
local care a fost înaintatyă comisiei pentru administrație publică locală, juridică din care face 
parte, că domnul consilier Toma Constantin a lipsit nemotivat de la două ședințe ordinare 
consecutive din lunile iulie și august 2014 și că trebuie sancționat în condițiile 
Regulamentului consiliului local. A dat cuvântul consilierului. 

Domnul consilier Toma Constantin arată că lucrează la mare distanță în județul 
Suceava, multe ședințe au loc dimineața la orele 9 și nu poate efectiv participa la unele ședințe 
ale consiliului. Trebuie avut în vedere acest lucru. 

Președintele ședinței a solicitat sprijin secretarului consiliului local pentru a face 
adresă la Ministerul Educației și pentru a promova o hotărâre privitor la sancționarea 
domnului consilier Toma Constantin, deoarece consiliul local nu are aparat de lucru. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Achiței V. Ioan 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 

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

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

