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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 21 iunie 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.111 din 14 
iunie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii iunie 
2013 în data 21 iunie 2013, ora 13,00  la Biblioteca comunală Unţeni, cu următoarea ordine de 
zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr.42/2013. 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru 

luna mai, anul 2013 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013; 
5. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie absent\nd domnul consilier 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 doamnei  
consilier Dolhăscu Iuliana, preşedintele de şedinţă aleasă prin Hotărârea nr.39 din 29 mai 2013 

să conducă şedinţa consiliului local pentru pentru perioada 1 iunie 2013 – 31 august 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 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 ordinare din data de 
29.05.2013. 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 ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de  
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zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind revocarea hotărârii nr.42/2013. 
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 comunei a făcut cunoscut solicitarea, în scris, cu adresa nr.6840/12.06.2013 a 

Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani prin care solicită consiliului local revocarea HCL 
nr.42/2013.  
 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 în unanimitate. 

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 
mai, 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. 
Doamna consilier Bercea Cristina-Maria a arătat că se abţine. 

 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, 9 (nouă) au votat pentru – consilierii: Achiţei 
V. Ioan, Andrişan Laura, Axanei Mihaela-Alina, Dolhăscu Iuliana, Fortoeş Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Paladi T. C-tin, Prisacariu Viorica şi Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, iar 
unul s-a abţinut – consilier Bercea Cristina-Maria. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâree a fost aprobat cu majoritate 
calificată. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptare proiect de hotărâre privind 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 comunei a explicat despre necesitatea rectificării bugetului local.  
Domnul consilier Achiţei V. Ioan întreabă dacă reparaţiile la şcoli se vor termina până la 

începerea anului şcolar.  
Primarul comunei arată că acestea se vor termina cu siguranţă, având buget pentru 

asemea lucrăi. 
 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 votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Pagina 3 din 3 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea 
de zi  Probleme curente: 

Primarul comunei arată că în sate a început construirea podeţelor pentru buna scurgere a 
apelor şi ca urmare a sesizărilor cetăţenilor. S-a reparat podeţul la Văiugi la Soroceni de pe 
drumul comunal.  

În continuare primarul comunei a prezentat în şedinţa consiliului local cererea domnului 
Orzoi Vasile prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de 200 mp. necesară funcţionării 
clădii cumpărată de la fostul CAP Unţeni în care are magazin mixt. 

Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că este bine să se concesionmeze teren pentru că 
magazinul mixt a funcţionat şi până în prezent. Vor veni nişte bani în bugetul local. 

Doamna consilier Prisacariu Viorica întreabă pe ce bază funcţionează magazinul mixt în 
faţa şcolii. Are autorizaţie de funcţionare acasă.  Cum a tras curent electric la clădire? 

Doamna consilier Dolhăcu Iuliana întreabă dacă este magazin sau crîşmă. 
Primarul comunei arată că Orzoi este ca şi în cazul lui Ticu Zaharia. Are clădire 

proprietate personală pe terenul comunei. Ticu plăteşte redevenţă anuală la primăria. Ca să 
elibereze terenul trebuie obligat prin instanţa de judecată. Prin ultime sentinţă civilă prin care 
Orzoi a pierdut cu primăria se arată clar că chitanţa cu care a cumpărat clădirea de la fostul CAP 
Unţeni este act de proprietate. 

Fostul primar Costîn a permis mărirea clădii fără autorizaţie de construire iar la un 
control efectuat la Orzoi de un funcţionar de la Inspecţia în Construcţii, acesta nu a putut fi 
amendat şi/sau obligat să demoleze construcţia deoarece a trecut foarte mult timp de la data 
construirii. În legătură cu branşarea la energie electrică a clădii trebuie întrebat fostul primar 
Apostol. Nu poate face nimic dacă nu are teren concesionat. Va moderniza magazinul dacă are 
concesionată o suprafaţă de teren şi va asigura condiţii bune (apă curentă, etc.) 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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