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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 18 decembrie 2013 

În conformitate cu prevederile art.39, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.239 din 
16 decembrie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat de îndată Consiliul local în data 18 
decembrie 2013, ora 8,00  la Primăria comunei Unțeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentul de Eliberare a  

Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza comunei 
Unţeni; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru  
luna noiembrie, anul 2013; 

4. Adoptare proiect hotărâre pentru revocarea H.C.L. Unţeni nr.53/2013;  
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul  

2013; 
6. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând nemotivat consilierul Toma Constantin. A fost prezent 
delegatul sătesc Toma Vasile, absentând 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 domnului 
consilier Paladi Constantin, preşedinte de şedinţă ales prin Hotărârea nr.77 din 22 noiembrie 
2013 să conducă şedinţa consiliului local pentru luna decembrie 2013 precum şi pentru lunile 
ianuarie şi februarie sin anul 2014. 

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: 

- 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 cu votul consilierilor 
prezenţi. 

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 convocată de îndată 
din data de 29 noiembrie 2013. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a 
solicitat consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal 
prezentat. 

Nu au fost făcute obiecţii. 
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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 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 cu votul consilierilor 
prezenţi. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:  
adoptare proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentul de Eliberare a Acordului 
de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza 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. 
Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că este foarte importantă această hotărâre. Va 

fi afișată undeva la sediul primăriei. Orice activitate autorizată potrivit legii trebuie să aibă 
acordul vecinilor. Trebuie respectat programul de funcționare. Avizul vecinilor este foarte 
important în desfășurarea oricărei activități autorizate.  

Primarul comunei a arătat că pentru activitățile de comerț autorizate până în prezent de 
la Botoșani rămân bine autorizate. Nu mai trebuie făcute alte acte.  S/a ajuns la un asemenea 
proiect de hotărâre după un scandal petrecut la Soroceni. De exemplu cu câțiva ani în urmă, 
tot după un scandal petrecut la Mînăstireni, Inspectoratul județean de Poliție a solicitat 
închiderea unui bar pentru o lună, fapt ce a fost dus la îndeplinire.  

Doamna consilier Prisacariu Viorica arată că pentru cei autorizați deja nu toate 
documentele trebuie reînoite, deci după caz nu toate documentele prevăzute în hotărâre sunt 
necesare, în funcție de complexitatea activității ce se va autoriza.  
 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 (nouă) 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 cu votul 
consilierilor prezenţi. 

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 
noiembrie, 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 ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 (nouă) 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 cu votul 
consilierilor prezenţi. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  
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zi,  adoptare proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. Unţeni nr.53/2013. 
 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 ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 (nouă) 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 cu votul 
consilierilor prezenţi. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  aprobare proiect de hotărâre rectificarea bugetului local pentru 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 a explicat despre necesitatea adoptării hotărârii, lucru ce reyultă și din 

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 10 (nouă) 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 cu votul 
consilierilor prezenţi. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  Probleme curente: 

Primarul și vicepreimarul comunei precum și consilierii locali au urat cetățenilor 
comunei un crăciun și an nou cu sănătate și fericire și un an nou cu multe împliniri precum. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Paladi Constantin 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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