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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei convocată de îndată din data de 19 noiembrie 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.205 din 18 
noiembrie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă de îndată în data 19 
noiembrie 2013, ora 8,00  la Primăria comunei Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a  

obiectivului de investiţii "EXTINDERE ADUCŢIUNE APĂ ÎN COMUNA UNŢENI, 
COMUNA UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI" precum şi a studiului de fezabilitate; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a  
obiectivului de investiţii "CANALIZARE CU STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA UNŢENI, 
JUDEŢUL BOTOŞANI" precum şi a studiului de fezabilitate. 

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri din total de 11 consilieri în 
funcţie, absentând domnul consilier Toma Constantin. De asemenea a absentat şi delegatul sătesc 
Toma Vasile. 

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 Andrişan Laura, preşedinte de şedinţă ales prin Hotărârea nr.59 din 29 august 2013 să 
conducă şedinţa consiliului local pentru perioada 1 septembrie 2013 – 30 noiembrie 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 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 19 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 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. 
 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:   
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Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 
obiectivului de investiţii "EXTINDERE ADUCŢIUNE APĂ ÎN COMUNA UNŢENI, 
COMUNA UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI" precum şi a studiului de fezabilitate. 

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. 

Viceprimarul comunei explică despre necesitatea adoptării proiectului 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 (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 aprobat 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 
obiectivului de investiţii "CANALIZARE CU STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA 
UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI" precum şi a studiului de fezabilitate. 

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. 

Viceprimarul comunei explică despre necesitatea adoptării proiectului 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 (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 aprobat cu votul consilierilor prezenţi. 

 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Andrişan Laura 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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