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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 22 noiembrie 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.204 din 15 
noiembrie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii 
noiembrie 2013 în data 22 noiembrie 2013, ora 13,00  la Şcoala Gimnazială nr.1 Unţeni, cu 
următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Unţeni cu  

Județul Botoșani şi cu unitățile administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, în vederea 
aderării comunei la Asociație; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  
Consiliului Local Unţeni în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. „ECOPROCES” Botoşani  
pentru aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2014 BOTOŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei anuale; 
 4. Adoptare proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului locale pentru anul 2013; 
 5.  Adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2014; 
 6. Adoprare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
decembrie 2013 şi lunile ianuarie şi februarie din anul 2014; 
 7. Adoprare proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al 
furnizorilor de  retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau private a comunei Unţeni, 
judetul Botosani; 

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 fost prezenţi şi 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 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. 
Primarul comunei a solicitat ca pe ordinea de zi să mai fie înscrise două puncte: 

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

2. Adoptare proiect de hotărâre privind închiderea execuţiei bugetare pentru anul 2012. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi prin vot deschis şi ridicare de mâini propunerea 

primarului comunei: 
- 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 consiliul local a aprobat includerea celor două puncte pe 
ordinea de zi. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată: 
- 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 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 făcute 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:  
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Unţeni cu  Județul Botoșani 
şi cu unitățile administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, în vederea aderării 
comunei la Asociație. 
 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. 
Viceprimarul comunei explică despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, lucru ce 

rezultă din expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului, respectiv 7 consilieri. 
Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că este foarte important să facem parte dintr-o 

asemenea asociaţie. Astfel se vor putea face anumite investiţii în comună făcând parte din asociaţie. 
Vor veni mai multe fonduri având în vedere populaţia asociaţiei. Cererea de asociere nu va fi respinsă 
sub nici o formă, interesul fiind comun. 

Primarul comunei arată căci comuna Unţeni va fi reprezentată de două persoane din cadrul 
primăriei, funcţii contractuale de execuţie.Nu va reprezenta comuna pentru a nu se mai interpreta ca 
fiind în stare de incompatibilitate, cu toate că Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 prevede 
că primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 
juridice române ori străine, precum şi în justiţie. La ANI sunt nişte procurori care 
interpretează legea în felul lor. Este foarte bine pentru comunitate că se aasociază în zona 
metropolitană cât şi prin asociere într-un Grup de Acţiune Locală (GAL) cu alte comune. 
Banii europeni vor veni prin asemenea asocieri.  
 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 rectificarea bugetului 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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, lucru ce rezultă 

din expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. Prin aceste documente a dat explicaţii mai pe larg 
pentru propunerile făcute. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
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- 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  
zi,  aprobare proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2014. 
 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 arată că s-a ajuns, începând cu anul 2014 ca impozitele şi taxele locale să fie 

la nivelul minim prevăzute de H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul fiscal 2013 si ale O.G. nr.1/2013. În anul 2013, după cum se ştie, impozitele 
şi taxele locale au fost mărite cu 8% faţă de nivelurile stabilite din anul 2012. Pentru anul 
2014 cetăţenii trebuie să ştie că cetăţenilor din satul Unţeni, la impozitele şi taxele locale li se 
vor aplica un coeficient de corecţie de 1,10% faţă de ceilalţi cetăţeni din celelalte sate la care 
se va aplica coeficientul de corecţie de 1,05%, satul Unţeni fiind reşedinţa comunei.  
 Se 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 (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 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
decembrie 2013 şi lunile ianuarie şi februarie din anul 2014. 
 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 ? 
- 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,  aprobare proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces 
al furnizorilor de  retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau private a 
comunei Unţeni, 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. 
Primarul comunei arată că proiectul de hotărâre a fost propus la solicitarea ANCOM Botoşani 

pentru a fi adoptat până la 30 noiembrie 2013 şi s-a propus anumite tarife de acces la reţelele de 
informaţii electronice în baza unei expertize efectuată de o persoană autorizată de ANEVAR.  
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
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- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
- 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. 

 7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  aprobare proiect de hotărâre decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
octombrie, 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 ? 
- 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. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  aprobare proiect de hotărâre privind închiderea execuţiei bugetare pentru 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. 

Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei arată că proiectul de hotărâre a fost propus cu întârziere, trebuind să fie 

adoptat până la sfârşitul lunii mai 2013 pentru exerciţiul bugetar anterior. S-a pierdut din vedere acest 
lucru, dar se va avea în vedere anul viitor să nu se mai întâmple.  
 Se 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 (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. 

9. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 9 - lea punct de pe ordinea 
de zi: Probleme curente: 
 Preşedintele şedinţei a prezentat un răspuns dat Inspectoratului Şcolar Botoşani la o solicitare 
a acestei instituţii în legătură cu eventuala reorganizare a reţelei şcolare preuniversitare din comună.
 În legătură cu ridicarea gunoiului din comună, viceprimarul comunei a arătat că a discutat cu 
firma cu care avem contract şi a arătat că azi va veni. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, cu toate că a 
primit confirmarea. Firma care ridică gunoiul a avut o problemă cu un utilaj datorită unui accident de 
muncă iar ITP-ul a trimis toate utilajele la RAR pentru verificări suplimentare. Din această cauză s-a 
întârziat cu serviciile fiemei. 
 Primarul comunei arată că ocuparea postului pentru buldoexcavator se va face prin concurs, 
dar trebuie aprobări de la Finanţe Botoşani şi de la Guvern. Aceasta durează. În legătură cu 
deszăpezirile din comună în caz de situaţii de urgenţă se va face un contract în asemenea cazuri. Cu 
buldoexcavatorul a fost la îndreptarea numai a drumului comunal.  

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Andrişan Laura 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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