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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 14 august 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.138 din 8 august 
2014, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință ordinară, Consiliul local în data 14 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 completarea inventarului bunurilor care  

alcătuiesc domeniul privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de preluare,  

depozitare temporară, relocare și eliminare finală a deșeurilor menajere precum și a încheierii 
unui contract de prestări servicii; 

4. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică  
a clădirii magazie cereale în suprafaţă de 200 mp şi teren aferent în suprafaţă de 329 mp PC 
699 intravilan sat Unţeni, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind asocierea comunei Unțeni cu următoarele  
comune: Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, 
Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni, în scopul aderării acestora la  Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”; 

6. Adoptare proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  
reprezentantului comunei Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA 
BOTOȘANI” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociație; 

7. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile  
septembrie, octombrie și noiembrie 2014; 

8. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 consilieri în 

funcţie, absentând nemotivat domnul consilier 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 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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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 8 
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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat 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 completarea inventarului bunurilor care  
alcătuiesc domeniul privat al comunei 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. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat 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 privind aprobarea cheltuielilor de preluare, depozitare 
temporară, relocare și eliminare finală a deșeurilor menajere precum și a încheierii unui 
contract de prestări servicii. 

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 despre proiectul de hotărâre, model venit de la ADI AQUA 
Botoșani. Banii vor veni din bugetul local din anul viitor pentru această activitate. Când se va pune în 
funcțiune depozitul de la Stăuceni, atunci se vor pune containerele în punctele de colectare care sunt 
investiția Consiliului județean Botoșani. Primăria a pus numai la dispoziție amplasamentul. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu votul consilierilor 
prezenți. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
clădirii magazie cereale în suprafaţă de 200 mp şi teren aferent în suprafaţă de 329 mp 
PC 699 intravilan sat Unţeni, aparţinând domeniului privat al comunei 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. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
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Primarul comunei explică despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre. Propunerea 
pentru inițiativa concesionării a venit ca urmare a solicitării unei persoane fizice. La licitație pot 
participa oricine dorește. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat 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 asocierea comunei Unțeni cu comunele Adășeni, 
Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, 
Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni în vederea aderării acestora la  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 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. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat 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 acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA 
BOTOŞANI” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „ AQUA 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. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu votul consilierilor 
prezenți. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
septembrie, octombrie și noiembrie 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. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abţinut. 
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 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu votul consilierilor 
prezenți. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi: 
Probleme curente. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că mai sunt niște plopi uscați care trebuie tăiați, unii 
sunt boștină pe interior și poate reprezenta pericol. A căzut un plop în dreptul lui Chișcaru de-a latul 
drumului comunal. Noroc că nu s-a întâmplat nici un accident. Lemnul să fie adus la primărie. 

Domnul consilier Fortoeș Costel arată că și la Burlești sunt plopi pentru care trebuiesc luate 
măsuri de tăiere și/sau toaletare.   

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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