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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 16 februarie 2018 

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.44 din 9 
februarie 2018, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru 
data de 16 februarie 2018, ora 9,00  la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL nr.2/2018 privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-economice (faza DALI) 
aferentă obiectivului de investiții „REABILITAREA  ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII 
GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI”; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.3/2018; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  

„REABILITAREA  ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, 
COMUNA UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI”; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni,  
județul Botoșani, pentru anul 2018;  

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

consilieri în funcţie, absentând nemotivat doamna consilier Timișag Artemizia. Delegatul 
sătesc a fost prezent 

Domnul consilier Adomnicăi Vasile ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.69 
din 18 decembrie 2017 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și 
martie 2018, constată că potrivit prevederilor art.40, alin. (1) coroborate cu prevederile art.45 
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 deschizând lucrările 
ședinței.  

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi.  
Supune spre aprobare ordinea de zi prezentată: 

- 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 abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului consiliului local prezentarea procesului-

verbal al ședinței anterioare. 
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 29 ianuarie 2018. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 
- 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 un consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

1. Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei HCL  
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nr.2/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-
economice (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții „REABILITAREA  ȘI 
MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, 
JUDETUL BOTOSANI”. 

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. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
- 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 aprobat în unanimitate. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind revocarea HCL nr.3/2018. 
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. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 aprobat în unanimitate. 

1. Punctul 4. Adoptare proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  
„REABILITAREA  ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 

UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI”. 
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. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 aprobat în unanimitate. 

1. Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului  
local al comunei Unțeni, județul Botoșani, pentru anul 2018. 

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. 
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 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan întreabă ce sunt utilajele tocător și mătură mecanică? 
 Primarul comunei arată că a cestea sunt necesare la drumuri, tocătorul pentru cosit și 
tocat iarba și alte buruieni, chir și copăcei mici de pe zonele drumurilor iar mătura pentru 
măturatul materialului antiderapant. 
 Domnul consilier Achiței Ioan a solicitat să se pună o balustradă la intrarea în primărie 
la trepte. 
 Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că în buget nu s-a trecut nimic la bibliotecă, 
nu s-a dat nimic. Trebuie luate măsuri, este de plâns, nu este de râs. Să se găsească o portiță 
legală pentru 4 birouri. În legătură cu lipsa curentului electric în ședința anterioară s-a referit 
că este curent electric numai la bibliotecă nu și în restul clădirii unde este cămin cultural. 
 Contabila primăriei a fost invitată la ședință și a arătat că în anul 2018 nu se pot 
cumpăra obiecte de inventar potrivit OUG 91/2017 publicată la sfârșitul anului. 
 Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că are cel mai mic salariu din județ, mai mic 
decât al unor salariați din primărie. La comuna Dersca s-a mărit salariul. 
 Primarul comunei a solicitat secretarului consiliului să dea explicații. 
 Secretarul consiliului arată că nu este îndreptățit ca, verbal, să dea explicații în acest 
sens. După ce se va promova un proiect de hotărâre, sau, după caz de dispoziție, atunci poate 
face obiecție de nelegalitate. În lipsa unor asemenea proiecte de acte administrative nu se 
poate pronunța. Se pot face contestații scrise în acest sens. 
 Primarul comunei arată că s-a respectat legislația în vigoare. 
 Domnul consilier Costin Dumitru arată că este necesar să se intervină la iluminatul 
public. 
Domnul consilier Prelepcian Daniel-Mihai arată că la Mînăstireni nu se iau măsuri cu 
drumurile sătești, cel comunal este plin de gropi. Foarte mulți cetățeni din sat i se adresează, 
chiar și șoferul de pe microbuz. 
 Domnul consilier Achiței Ioan arată că în acest sens este treaba primăriei, nu a 
consiliului. 
 Primarul comunei arată că dacă pe o asemenea vreme, cu multă umezeală se folosește 
buldoexcavatorul, în scurt timp drumurile se fac o mocirlă și va și mai rău. Trebuie să se 
îndrepte vremea, drumurile să fie aproape uscate și apoi să se intervină cu autogrederul pentru 
că buldoexcavatorul nu face față.  

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 aprobat în unanimitate. 

Punctul 9. Probleme curente. Nu a mai fost cazul 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Adomnicăi Vasile 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 


