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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 15 iulie 2013 

 
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.137 din 8 
iulie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii iulie 
2013 în data 15 iulie 2013, ora 13,00  la Biblioteca comunală Unţeni, cu următoarea ordine de zi 
propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea unei informări; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie, 

anul 2013; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării 

unui buldoexcavator nou pe pneuri; 
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
7. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a spaţiului 

de 79,16 mp din incinta Dispensarului medical uman Unţeni, aparţinând domeniului privat al 
comunei Unţeni, în vederea amenajării unei farmacii; 

8. Adoptare proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de măsuri în caz de calamitate 
naturală (inundaţii) şi Strategiei de combatere a efectelor temperaturilor ridicate asupra 
efectivelor de animale; 

9. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor realizate la investiţiile cuprinse 
în Programul anual de dezvoltare şi investiţii publice pe anul 2013;   

10. Adoptare proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Unţeni nr. 9 din 
11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A Botoşani; 

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

consilieri în funcţie absent\nd domnul consilier Toma Constantin. De asemenea au fort prezenţi 
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 Achiţei V. Ioan, cel mai în vârstă consilier a dat cuvântul doamnei  
consilier Dolhăscu Iuliana, preşedintele de şedinţă aleasă prin Hotărârea nr.39 din 29 mai 2013 
să conducă şedinţa consiliului local pentru pentru perioada 1 iunie 2013 – 31 august 2013 
inclusiv. 

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. 
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 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 ordinare din data de 
21.06.2013. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat consilierilor 
dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat.  

Doamna consilier Prisacariu Viorica arată câ în şedinţa trecută a spus că ar trebui să se 
asigure teren pentru clădirea lui Orzoi. A auzit că au fost nişte discuţii eronate despre această 
situaţie că ea ar fi zis că este împotrivă. În procesul verbal anterior s-a scris că primarul comunei 
ar fi zis că în legătură cu branşarea la energie electrică a clădii „trebuie întrebat fostul primar 
Apostol”. Trebuia explicat de ce. 

Secretarul consiliului local care a cunoscut situaţia cum s-a branşat Orzoi la curentul 
electric a arătat că fostul primar Apostol a aprobat ca Orzoi să se branşeze la energie electrică. 
Orice cetăţean care se branşează la energie electrică plăteşte o taxă prevăzută de Hotărârea 
consiliului local privind impozitele şi taxele locale. Fostul primar a permis acest lucru. 

Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că ce se discută în consiliu ar trebui să rămână 
în interior ca într-o familie. Sunt unele informaţii care se transmis eronat şi de aici discuţii 
degeaba. 

Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că în consiliu local sunt mai multe partide, care se 
luptă între ele. 

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 ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea unei informări. 

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 legea din domeniul asistenţei sociale stabileşte că este necesar 

a înştiinţa consiliul local despre activitatea din domeniu, printr-o informare. 
 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 s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre a fost adoptat  în unanimitate. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
iunie, anul 2013. 

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 ? 
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- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru – consilierii: Achiţei 
V. Ioan, Andrişan Laura, Axanei Mihaela-Alina, Dolhăscu Iuliana, Fortoeş Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Paladi T. C-tin, Prisacariu Viorica şi Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, iar 
unul s-a abţinut – consilier Bercea Cristina-Maria. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâree a fost adoptat cu majoritate 
calificată. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării 
unui buldoexcavator nou pe pneuri. 

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 acest proiect de hotărâre trebuia pus în discuţia consiliului 

local de mai mult timp, dar, procedura achziţionării prin licitaţie publică a durat foarte mult, 
primind în timp multe respingeri la SEAP. Vineri a fost licitaţia la sediul primăriei, s-a prezentat 
un singur ofertant, oferta a fost mai mică decât oferta pe care am avut-o noi pentru 
buldoexcavatorul aprobat prin SEAP.  Biuldoexcavatorul este produs în Anglia şi este nou. 
 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 s-a abţinut. 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea 

de zi : adoptare proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public 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. 
 Primarul comunei arată că am făcut cunoscut Instituţiei prefectului judeţului Botoşani 
proiectul de hotărâre şi a solicitat ca numai suprafaţa de 200 mp. din domeniul public din livada 
cu duzi să treacă din public în privat al comunei, deoarece numitul Orzoi Vasile are o clădire 
cumpărată de la fostul CAP pe acest teren. Prefectura a solicitat ca să se facă odată ordine în 
inventarul public al comunei ca să poată fi publicată în M.Of. al României. Am explicat că avem 
foarte multe bunuri în inventarul public, dar cerinţa Guvernului este ca acestea să fie intabulate 
înainte de a fi publicate. Ne trebuie foarte mulţi bani. Nu au fost de acord ca şi alte suprafeţe de 
terenuri să fie trecute din public în privat. Cei de la Prefectură cunosc că Orzoi are construcţie în 
livada cu duzi mai demult, când a făcut o plângere şi înţeleg că trebuie să se asigure o suprafaţă 
de teren construcţiei şi să plătească pentru teren. 
 Se supune spre aprobare, prin vot secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile 
art.45, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi 
completări. S-a explicat că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat şi ca 
urmare a cererii unei persoane fizice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele şedinţei 
a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-o căsuţă a 
buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În situaţia în care 
nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 
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Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, buletinele 
de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a dat o pauză de 
circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a consiliului local 
să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul celor 10 consilieri prezenţi. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea 
de zi : adoptare proiect de hotărâre privind modificarea şi 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. 
 Primarul comunei arată că şi acest proiect de hotărâre a fost făcut cunoscut Instituţiei 
prefectului judeţului Botoşani care are legătură cu anteriorul. 
 Se supune spre aprobare, prin vot secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile 
art.45, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi 
completări. S-a explicat că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat şi ca 
urmare a cererii unei persoane fizice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele şedinţei 
a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-o căsuţă a 
buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În situaţia în care 
nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, buletinele 
de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a dat o pauză de 
circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a consiliului local 
să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul celor 10 consilieri prezenţi. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea 
de zi : adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
spaţiului de 79,16 mp din incinta Dispensarului medical uman Unţeni, aparţinând domeniului 
privat al comunei Unţeni, în vederea amenajării unei farmacii. 

 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 secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile 
art.45, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi 
completări. S-a explicat că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat ca 
urmare a cererii unei persoane fizice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele şedinţei 
a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-o căsuţă a 
buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În situaţia în care 
nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, buletinele 
de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a dat o pauză de 
circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a consiliului local 
să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu rezultatul votului. 
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La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul celor 10 consilieri prezenţi. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea 
de zi : adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în caz de calamitate 
naturală (inundaţii) şi Strategiei de combatere a efectelor temperaturilor ridicate asupra 
efectivelor de animale. 

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 necesar un asemenea plan deoarece în caz de inundaţii 

pot fi efecte negative asupra efectivelor de animale precum şi în cazul temperaturilor ridicate. 
Prin acest plan se arată modalitatea de acţiune în situaţii de urgenţă. 
 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 s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre a fost adoptat  în unanimitate. 

9. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 9 - lea punct de pe ordinea 
de zi : adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor realizate la investiţiile 
cuprinse în Programul anual de dezvoltare şi investiţii publice pe anul 2013. 

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 în anexa la hotărâre se arată lucrările de investiţii realizate în 

baza programului de investiţii aprobat la începutul anului, prin hotărâre, de consiliul local. 
 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 s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre a fost adoptat  în unanimitate. 

10. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 10 - lea punct de pe ordinea 
de zi : adoptare proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Unţeni nr. 9 din 
11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
către S.C. NOVA APASERV S.A 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. 
Viceprimarul comunei arată că aşa cum a fost prevăzut, a fost realizată extinderea 

aducţiunii de apă a satului Unţeni şi pentru satul Burla. Aducţiunea de apă cu noile bunuri 
incorporate în acestea (inventarul extinderii) trebuie predată concesionarului S.C. NOVA 
APASERV S.A Botoşani, cu aprobarea consiliului. 
 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 

nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre a fost adoptat  în unanimitate. 

11. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 11 - lea punct de pe ordinea 
de zi:Probleme curente: 
 Primarul comunei - în legătură cu iluminatul public nu mai sunt bani suficienţi până la 
sfârşitul anului. Din 30.000 lei prevăzuţi, deja în jumătate de an s-aui cheltuit 20.000 lei. Va 
trebui să reducă drasnic cheltuielile cu aceasta. Se cunoaşte deja că sunt oraşe foarte mai care au 
redus deja cheltuielile cu iluminatul public – Botoşani, Piteşti, Iaşi şi altele. Crede că trei ore pe 
noapte de iluminat ar fi suficient. 

Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că trebuie ca jumătate din timp să fie seara de la 
ora 10 şi dimineaţa de la ora 3. 
 Primarul comunei arată că şi aşa erau reduse cheltuielile cu iluminatul public, dar trebuie 
să ne încadrăm cu cheltuielile aprobate. La Soroceni este un tronson de reţea iluminat public 
care nu funcţionează. Va trebui să se verifice din stâlp în stâlp pentru a găsi defecţiunea. 
 La Şcoala Unţeni, în legătură cu consolidarea şcolii este foarte mult de lucru. Şcoala are 
o temelie adâncă care se macină, iar consolidarea constă în consolidarea şi a acesteia. Există şi 
pericolul ca scările să se dărâme. Din această cauză şcoala va da şi ea o sumă de bani pentru 
consolidarea scărilor. Suma de bani este dată de proiectant pentru consolidări. 
 În legătură cu gunoiul, maşina vine de două ori pe lună deoarece este vara şi se pot 
elimina mirosuri neplăcute. Plata se face în funcţie de cantitatea evacuată. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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