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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 8 august 2014 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.136 din 4 august 
2014, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință extraordinară Consiliul local în data 8 august 
2014, ora 9,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 

2014; 
3. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri din total de 11 consilieri în 

funcţie, absentând nemotivat consilierii Andrișan Laura și Toma Constantin și motivat viceprimarul 
comunei Paladi Constantin – concediu de odihnă. 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 doamnei consilier 
Dolhăscu Iuliana, preşedinte de şedinţă aleasă prin Hotărârea nr.21 din 29 mai 2014 să conducă 
şedinţa consiliului local pentru lunile iunie, iulie și august 2014. 

Preşedinta 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,  (opt) 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 prezenți. 

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 31 iulie 
2014. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat consilierilor dacă au 
obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Primarul comunei a arătat că în procesul verbal s-a strecurat o eroare. 
NN. În procesul verbal s-a scris: 
”Primarul comunei arată că firma de la salubrizare a anunțat că nu mai ridică 

gunoaiele din comuna Unțeni. Cei de la curtea de conturi au venit și au spus că tonajul de 
gunoi  nu se calculează așa cum s-a făcut și că s-au făcut bonuri de cântar, dar nu corespunde 
cu ce vor cei de la curtea de conturi, adică 1 metru cub este egal cu 50 kg.” 

Primarul comunei a arătat că a spus că 1 metru cub este egal cu 150 kg și nu cu 50 kg. 
cum s-a scris. De asemenea arată că în ședința trecută a spus că se fac 6 podețe, adică trei la 
Șuhan, unul la jalbă, unul la iaz la Siminiciuc și unul la Mînăstireni la Solzaru, și nu 3 podețe 
cum s-a scris în procesul-verbal. De asemenea că vor peste 150 ml. de șanț betonat. I s-a 
răspuns de către executant că valoarea este foarte mare și nu bate cu realitatea. Eu vreau să fac 
cât mai multe lucrări cu banii stabiliți prin devizul lucrărilor. 
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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,  (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. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre aprobarea rectificării 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. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 

Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, 
explicând pe larg cifrele trecute în proiectul de  hotărâre și prin expunerea de motive. 

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,  (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: 
Probleme curente. 

Primarul comunei arată că este o comisie, comisia de buget-finanțe, care a dat un raport de 
avizare după terminarea ședinței. I s-a făcut cunoscut că ședințele comisiei în care se aprobă informări 
nu sunt plătite.  

Domnul consilier Achiței Ioan arată că comisia să facă ședințele legal, trebuie să se facă 
înainte de ședința de consiliu. Două comisii au primit pentru 3 ședințe, comisia lui pentru 2 ședințe. 
Dacă este nevoie, pentru a se da aviz de către o comisie sau mai multe, se amână ora începerii ședinței 
consiliului local, se dau avizele necesare și apoi se începe ședința consiliului local. Trebuie avut în 
vedere să nu se mai întâmple. 

Domnul consilier Fortoeș Costel arată căci comisia lui a făcut într-adevăr o informare în care 
s-a arătat căci cu bani proprii a amenajat un teren de fotbal la Burlești.  

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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