ROMÂIA
COSILIUL LOCAL UŢEI
JUDEŢUL BOTOŞAI

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 17 august 2017
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.152 din
11 august 2017, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară
pentru data de 17 august 2017, ora 13,00 la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1
Unţeni;
3. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii al
Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni;
4. Adoptare proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 57
m.p. situat in zona drumurilor publice din intravilanul satului Unteni, comuna
Unteni, judetul Botosani ;
5. Adoptare proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 cu
sume primite de la PNDL la Comuna Unteni, judetul Botosani;
6. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile
septembrie si octombrie, anul 2017;
7. Probleme curente.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11
consilieri în funcţie, absentând nemotivat domnul consilier Adomnicăi Vasile. Delegatul
sătesc a fost prezent.
Doamna consilier Tucaliuc Elena aleasă președinte de ședință prin Hotărârea nr.33 din
30 mai 2017 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iunie, iulie și august 2017,
constată că 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 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 procesuluiverbal al ședinței anterioare.
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
data de 27 iulie 2017. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat.
Doamna consilier Timișag Artemizia a arătat că în ședință a arătat la punctul de pe
ordinea de zi privitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcționari nu s-a trecut faptul că sa referit strict la soția primarului și a consilierului primarului. Trebuie să se știe că soția
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primarului are salariul mai mare ca al secretarului. De asemenea în aceiași ședință nu s-a
specificat ce a spus domnul consilier Prelepcian despre transportul deșeurilor menajere în
satul Mînăstireni.
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat:
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Cine se abţine ?
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru (consilierii Achiței
V. Ioan, Andrișan Laura, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar
Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena), nici unul
împotrivă, un consilier s-a abţinut – consilier Timișag Artemizia.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de
voturi.
Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale nr.1 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.
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 desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii al Şcolii Gimnaziale nr.1 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.
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 4. Adoptare proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a
suprafeţei de 57 m.p. situat in zona drumurilor publice din intravilanul satului Unteni,
comuna Unteni, 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.
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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 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2017 cu sume primite de la PDL la Comuna Unteni, 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.
Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Unțeni.
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 comisi 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.
Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile septembrie si octombrie, anul 2017;
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.
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8. Probleme curente.
Primarul comunei arată că prin proiectul de hotărâre în statul de funcții privitor la
stabilirea salariilor de bază nu se trec nume și prenume, fiind date cu caracter personal, iar, în
cursul anului sunt mișcări (promovări în grad profesional, angajări, etc.).
Doamna consilier Timișag Artemizia arătat că la alte comune a văzut că în statul de
funcții este prins și bibliotecarul, de asemenea a văzut despre ce este vorba.
Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că la alte comune în statul de funcții este
prins și bilbliotecarul, cu stabilire de salariu de bază de către consiliul local. La noi nu vrea
secretarul comunei să semneze. Secretarul trimite la primar iar primarul la secretar.
Secretarul comunei arată că prin precizările Ministerului Muncii privitor la unele
aspecte privind aplicarea Legii nr.153/2017 se arată clar că bibliotecarii bibliotecilor publice
nu intră sub incidența art.11 din lege. Prevederile art,28 din lege ar fi o soluție, care nu cade în
competența consiliului local, dar este necesar avizul Ministerului Muncii. Începând cu anul
1018 acestora li se măresc salariile cu 25% față de nivelul lunii iunie 2017. Bibliotecarul
poate să se adreseze în scris consiliului local sau să conteste hotărârea adoptată. La alte
comune sunt salariați în funcția de referenți (sau referenți culturali) care se ocupă și cu
activitatea de la bibliotecă, care fac parte din aparatul de specialitate al primarului. Dacă
bibliotecarul ar face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni, acesta ar
deveni incompatibil și pierde mandatul de consilier.
Domnul consilier Achiței Ioan arată că salubrizarea în comuna Unțeni este o problemă
foarte importantă. Va trebui ca selectarea deșeurilor să se facă pe acele platforme. Pentru
aceste platforme este un lucru foarte important accesul, pentru unele fiind necesar construirea
de podețe la platforme care au circa 1,4 m x 4-5-6 m. Trebuie turnată o platformă cu podeț Nu
va fi loc de trecere pentru oameni în toate cazurile. Trebuie să se facă curat la aceste
platforme. Roagă pe primar ca în anul 2018 să se facă executarea platformelor corectă și
accesul la acestea. Înainte de accesul mașinilor la platforme trebuie puse mai multe anunțuri.
Primarul comunei arată că se are în vedere să se facă garduri la platforme din sârmă
ochiuri rezistentă. Speră să se facă garduri dacă se permite acest lucru.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Tucaliuc Elena

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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