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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 19 ianuarie 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.4 din 12 
ianuarie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii 
ianuarie 2013 în data de 19 ianuarie 2013, ora 1000, la Primăria comunei Unţeni, cu următoarea 
ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru 
activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni începând cu 1 ianuarie 
2013; 

3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unţeni în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. 
“AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei anuale; 

4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea unei informări; 
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări în vederea 

realizării obiectivelor stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2013; 

1. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unţeni pe anul 
2012 

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

consilieri în funcţie, absentând nemotivat consilierul 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 domnului 
consilier Listar Gheorghe-Manole preşedintele de şedinţă ales prin Hotărârea nr.39 din 29 
noiembrie 2012 să conducă şedinţa consiliului local pentru luna decembrie 2012 şi lunile 
ianuarie şi februarie 2013. Acesta 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. 

Primarul comunei Unţeni a propus ca pe ordinea de zi să fie introduse încă două puncte: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Unţeni nr. 5/2010 

completată prin H.C.L. Unţeni nr. 10/2010 privind aprobarea Contractului de voluntariat; 
2. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 

decembrie, anul 2012. 
Se supune spre aprobare propunerile primarului comunei prin vot deschis şi ridicare de 

mâini. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
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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 propunerile primarului comunei cu includerea pe 
ordinea de zi încă două puncte au fost aprobate în unanimitate. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată 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. 

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 
de 19.01.2013. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat consilierilor 
dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. Nu au fost 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. 

Procesul verbal a fost aprobat cu votul tuturor consilierilor prezenţi. 
2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de  

zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile 
şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni începând cu 1 ianuarie 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 a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre. S-a prezentat adresa Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani prin care ne comunică, în 
baza legii, că numărul maxim de posturi calculat este de 22 de posturi în care intră şi primarul şi 
viceprimarul comunei. Această instituţie aprobă în fiecare an acest număr de posturi. Potrivit 
legii nu este voie să se angajeze mai mult de 1 post la 7 posturi vacante. Se pot angaja şi 
posturile unice vacante, dar cu aprobarea Guvernului. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unţeni în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. 
“AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei anuale. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului 
de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de 
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specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre. De această dată consilierii nu au primit pe proiectul de hotărâre date cu caracter 
personal pentru a preîntâmpina eventuale încălcări ale legii legate de acest aspect. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - 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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre. Din această informare se aduce la cunoştinţa consilierilor unele aspecte din activitatea 
compartimentului de asistenţă socială şi respectiv despre persoanele cu handicap, situaţia 
asistenţilor personali ale acestora iar cei care au optat pentru indemnizaţie de handicap, situaţia 
acestora. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea 
de zi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări în vederea 
realizării obiectivelor stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre.  
Viceprimarul comunei arată că din acest proiect de hotărâre rezultă ce activităţi în folosul 

comunităţii vor presta cei care primesc ajutor social şi sunt obligaţi la efectuarea acestor 
activităţi. 
 Se supune spre aprobare, 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. 
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Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea 

de zi  adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei a arătat că a propus ca impozitele şi taxele locale să fie la nivelul 

anului 2012. Dar a constatat că Consiliul judeţean nu va da bani pentru echilibrarea bugetului 
local dacă se rămâne la acest nivel. Din bugetul local s-a plătit o parte din cheltuielile cu 
gunoiul, cu iluminatul public, paza, etc. 

Primarul comunei arată că a discutat cu consilierii şi s-au făcut două amendamente:  
- un amendament pentru reducerea impozitelor şi taxelor locale cu circa 8% faţă  

de nivelurile stabilite prin H.G. nr.1309/2012 şi cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.1/2013; 
- un amendament prin care să se modifice art.1, alin. (1) din Proiectul de hotărâre  

care să vină în concordanţă cu prevederile articolului unic din Ordonanţă. 
 Doamna consilier Bercea Cristina-Maria a arătat că de ce primarul comunei nu a propus 
un proiect de hotărâre?  
 Doamna consilier Tucaliuc Elena arată că sunt cetăţeni care vor ca impozitele şi taxele 
locale să fie mărite faţă de anul 2012 mărite cu 16%. 
 Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că situaţia impozitelor a fost aşa. Guvernul s-a 
bâlbâit şi aşa mai departe. La trei ani tot trebuie dată o Hotărâre de Guvern. Nu ar fi o nenorocire 
dacă se măresc impozitele. Putea fi băgat dinainte amendamentele dar şi consilierii pot face 
aceaste documente. Banul s-a devalorizat. Cu cei 8% în plus nu se va putea face cine ştie ce 
datorită devalorizării. Este drept că şi cetăţenii nu mai bani suficienţi tot din aceste cauze.  

Domnul consilier Paladi Constantin arată că referitor la proiectul de hotărâre. Primarul 
comunei a propus ca impozitele şi taxele locale să rămână ca în 2012. Ulterior s-a constatat că 
nu este bine, prefectul şi preşedintele judeţului asupra acestor situaţii că nu este bine. Când am 
discutat cu oamenii asta am spus, că nu vom mări impozitele şi taxele locale. 

Primarul comunei arată că o să fim criticaţi, dar nu se poate chiar aşa. Nu putem fi 
populişti. Dacă este vreun consilier împotriva mea să se abţină de la vot. Lumea spune că se 
poate fără să se plătească impozite şi taxe, sunt doar câţiva oameni care fac scandal. 

Primarul comunei prezintă o informare privitor la nivelul impozitelor şi taxelor locale 
colectate de primărie în anul 2012. Din informare a rezultat că în anul 2012 că s-a încasat puţin 
peste 50%. 

Primarul comune arată că dacă nu toţi consilierii vor semna amendamentele va retrage 
proiectul de hotărâre, iar consilierii să propună un altul, pentru că tot acolo ajungem. Oricum la 
anul ajung impozitele şi taxele locale cu 16% mai mari ca în anul 2012. Ori renunţă toţi, ori nci 
unul. 

Consilierii consiliului local al semnat amendamentele, astfel că impozitele şi taxele 
locale în anul 2013 vor fi reduse cu circa 8% faţă de nivelurile prevăzute în H.G. nr.1309/2012. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de  
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zi, adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Unţeni nr. 
5/2010 completată prin H.C.L. Unţeni nr. 10/2010 privind aprobarea Contractului de 
voluntariat. 

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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de  
zi, adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
decembrie, anul 2012. 

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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre.  
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 

Probleme curente: 
Doamna consilier Dolhăscu Iuliana a solicitat primarului că deszăpezirea din jurul  

bibliotecii, tăiatul lemnelor de foc şi curăţenia din jurul primăriei nu trebuie făcută de 
bibliotecar.  

Primarul comunei a arătat că va trimite persoane să facă aceste lucruri. 
Primarul comunei a arătat că a primit el, ca şi consiliul local o cerere din partea numitului 

Chiribuţă Valeriu prin care solicită sprijin financiar pentru susţinerea cultului penticostal, a 
clădirii lor de adunare. A făcut un răspuns şi consiliul local va trebui să-i dea un răspuns.  

S-a înaintat preşedintelui consiliului local cererea acestuia. 
În continuare primarul comunei a prezentat în faţa consiliului local o informare despre execuţia 
bugetului local pe anul 2012. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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