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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de îndată din data de 6 februarie 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.33 din 4 
februarie 2014, primarul comunei Unţeni a convocat de îndată Consiliul local în data 6 
februarie 2014, ora 9,00  la sediul Consiliului local al comunei Unțeni, cu următoarea ordine 
de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 9 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând nemotivat consilierii Bercea Cristina-Maria și Toma 
Constantin. Au fost prezenți și delegații sătesc Toma Vasile și 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 Achiţei V. Ioan cel mai în vârstă consilier a dat cuvântul domnului 
consilier Paladi Constantin, preşedinte de şedinţă ales prin Hotărârea nr.77 din 22 noiembrie 
2013 să conducă şedinţa consiliului local pentru luna decembrie 2013 precum şi pentru lunile 
ianuarie şi februarie din anul 2014. 

Preşedinta şedinţei 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. 
Domnul consilier Achiței V. Ioan a solicitat, așa cum s-a stabilit în ședința anterioară, 

ca primarul comunei să prezinte informarea privind execuția bugetului pentru anul 2013. 
Președintele ședinței supune spre aprobare propunerea consilierului. 
Se supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct - aprobare 

informare primar. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului propunerea domnului consilier Achiței V. Ioan a 
fost aprobată cu votul consilierilor prezenţi. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată cu un nou punct: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 9 (nouă) 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 cu votul consilierilor 
prezenţi. 

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 ordinare din data de 
29 ianuare 2014. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 
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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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu votul consilierilor 
prezenţi. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:  
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru 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 a consiliului local au avuzat proiectul de 
hotărâre. 

Primarul comunei a prezentat expunerea de motive și proiectul de hotărâre cu 
explicații pe larg. 

Arată că domnul consilier Fortoeș Costel a solicitat ca să se toarne o șapă de beton la 
trotuare la căminul cultural din Burlești. Dar după bugetul pe care-l avem nu este posibil încă, 
deoarece mai important este să se termine cu grupul sanitar de la Școala Unțeni. Poate până la 
sfârșitul anului să se poate realiza și acest lucru. La Burlești, grupul sanitar va fi făcut de 
școală. Oricum la Școala Burlești primăria a realizat multe lucrări până în prezent (geamuri 
noi, trotuare, grad, reparații drup sanitar, etc.). La Școala Unțeni, scurgerea de la grupul 
sanitar se va realiza în bazinul vechi, care face față, dar va trebui să se facă vidanjarea ceva 
mai des.  

La clădirea fostei Școli Burla nu se poate face nimic la acoperiș, deși trebuie să se 
intervină, acoperișul stă să cadă. Nu se poate investi în această clădire deoarece legea nu 
permite.  
 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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 

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

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  
zi: Prezentare Informare primar privind execuția bugetului local pentru anul 2013.  
 Primarul comunei a prezentat infoamrea. 
 Președintele ședinței a supus aprobării informarea prezentată. 

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

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Paladi Constantin 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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