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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei convocată de îndată din data de 5 decembrie 2012 

  
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.204 din 4 
decembrie 2012, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă de îndată în data de 5 
decembrie 2012, ora 1100, la Primăria comunei Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind includerea comunei UNŢENI prin Consiliul 

local al comunei UNŢENI în structura acţionariatului S.C. NOVA APASERV S.A 
Botoşani. 

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 9 consilieri din total de 11 consilieri în 
funcţie, absentând motivat consilierii Achiţei V. Ioan şi Toma Constantin, înştiinţând telefonic 
secretarul comunei Unţeni în acest sens – primul fiind programat la medic şi al doilea fiind în alt judeţ 
şi nu poate fizic ajunge la şedinţă. 

Au fost prezenţi şi delegaţii săteşti Toma Vasile şi Anton Constantin. 
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 Listar Gheorghe-Manole preşedintele de şedinţă ales prin Hotărârea nr.39 
din 29 noiembrie 2012 să conducă şedinţa consiliului local pentru luna decembrie 2012 şi lunile 
ianuarie şi februarie 2012 a deschis lucrările şedinţei consiliului. A prezentat ordinea de zi. 

Preşedintele şedinţei solicită conform art.43 din Legea nr.215/2001 republicată dacă se 
solicită modificări ale ordinii de zi pentru probleme ce nu suferă amânare. 

Nu au fost făcute propuneri. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 9 consilieri prezenţi, 9 (nouă) 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 şedinţeiordinară a consiliului local 
din data de 26 noiembrie 2012. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. Nu au fost 
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 9 consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a 
abţinut. 

Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi, 
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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. 
Primarul comunei arată că este necesară adoptarea hotărârii la solicitarea  SC NOVA APA 

SERV Botoşani şi ADI AQUA Botoşani. Se predau instalaţia de apă a satului Unţeni unui operator 
autorizat, consiliul local şi cetăţenii neputând suporta cu cheltuielile pentru organizarea unui serviciu 
propriu de alimentare cu apă, fiind necesar pe lângă muncitori şi alte persoane (inginer, specialist în 
verificarea apei, biolog, etc). Din această cauză pentru concesionarea instalaţiilor de apă este necesar 
ca şi comuna Unţeni sp facă parte din acţionariatul societăţii de apă pentru luarea măsurilor pentru 
funcţionare a alimentării cu apă a satului. Consiliul local stabileşte şi persoana care să facă parte din 
AGA. Altfel se va retrage licenţa de funcţionare a alimentării cu apă şi se va închide. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 9 consilieri prezenţi, 9(nouă) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul s-a abţinut, respectându-se prevederile art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 (majoritate 
calificată). 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu votul 
tuturor consilierilor prezenţi. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi, 
probleme curente, dacă consilierii vor. 

Primarul comunei a solicitat consilierilor aşa cum a rezultat din şedinţa anterioară ca, consiliul 
local, chiar toţi consilierii să facă o comisie şi să prezinte în scris despre situaţia zidăriilor şcolilor din 
comună, deoarece la şcoala Unţeni şi Mînăstireni sunt crăpături mari în zidărie. Consilierii să 
stabilească data când se vor întruni.  

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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