
Pagina 1 din 4 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 24 august 2016 

 
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.160 din 
18 august 2016, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 24 august 2016, ora 13,00  la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind  aprobarea participării primarului comunei la 

”Misiunea Economică privind Identificarea Oportunităților de Investiții pentru 
Administrația Publică Locală”; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul  
2016; 

4. Adoptare proiect de privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
septembrie, octombrie și noiembrie, anul 2016; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul 2017; 

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

consilieri în funcţie, fiind prezent și delegatul sătesc Mareș Florin. 
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 Achiței V. Ioan ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.4 din 25 
iunie 2016 în ședința de constituire a consiliului local să conducă şedinţa consiliului local 
pentru lunile iunie, iulie și august, anul 2016, a deschis lucrările ședinței. 

Propune ca pe ordinea de zi să fie introdus un nou punct ce nu suferă amânare, la 
solicitarea Președintelui Consiliului județean Botoșani. Hotărârea trebuie adoptată până la 
sfârșitul lunii august 2016. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractele 

încheiate cu actualii operatori de salubrizare cu CMID Stăuceni. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Secretarul consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

28 iulie 2016. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Nu au fost făcute obiecții. 
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
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- Cine se abţine ? 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea participării 
primarului comunei la ”Misiunea Economică privind Identificarea Oportunităților de 
Investiții pentru Administrația Publică Locală”. 

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 Achiței Ioan  întreabă dacă o să ajungă întreaga sumă pentru 
deplasare? 

Primarul comunei arată că nu toată suma din capitolul 51 sunt pentru deplasări, având 
mai multe subcapitole. Din această cauză s-a făcut amendamentul la următorul punct de pe 
ordinea de zi pentru a nu se interpreta eronat prevederile proiectului de hotărâre. Din raportul 
de specialitate al compartimentului de resort rezultă clar că sumele sunt insuficiente la acest 
capitol iar pentru deplasare nu era prevăzut. 

Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat pe primarul comunei dară este 
obligatorie deplasarea. Pe timpul primarului Timișag erau alte oferte  și prima dată se uita la 
preț. 

Viceprimarul comunei Listar Gheorghe-Manole arată că toate procedurile deplasării 
costă circa 900 Euro, plus diurna.. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru, Dolhăscu 
Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena), 
unul împotrivă – al doamnei consilier Timișag Artemizia, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu peste votul 
calificat al consilierilor în funcție. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului local pe anul  2016. 

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. 
 De asemenea a fost depus un amendament propus de domnul consilier Listar 
Gheoreghe-Manole care a fost făcut cunoscut și consilierilor. 

Doamna consilier Timișag Artemizia arată că nu va fi de acord cu amendamentul și 
nici cu art.2 din proiectul de hotărâre. 

Președintele ședinței supune spre aprobare amendamentul., prin vot deschis şi ridicare 
de mâini proiectul de hotărâre.  

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru, Dolhăscu 
Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena), 
unul împotrivă – al doamnei consilier Timișag Artemizia, nici unul s-a abţinut. 
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Având în vedere rezultatul votului amendamentul a fost aprobat cu votul a mai mult de 
2/3 al consilierilor în funcție. 

Președintele ședinței supune spre aprobare proiectul de hotărâre modificat la art.2 prin 
amendament, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru, Dolhăscu 
Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena), 
unul împotrivă – al doamnei consilier Timișag Artemizia, nici unul s-a abţinut. 

Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre amendat a fost aprobat cu votul a mai 
mult de 2/3 al consilierilor în funcție. 

Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, anul 2016. 

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. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre prezentat a fost aprobat cu 
votul consilierilor în funcție. 

Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017. 

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. 
 Secretarul consiliului local a explicat cum a fost completat tabelul anexă a proiectului 
de hotărâre. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre prezentat a fost aprobat cu 
votul consilierilor în funcție. 

Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
act adițional la contractele încheiate cu actualii operatori de salubrizare cu CMID 
Stăuceni. 

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. 
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 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru, Dolhăscu 
Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena), 
nici unb împotrivă și un vot abţinere  – al doamnei consilier Timișag Artemizia. 

Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul a mai mult de 
2/3 al consilierilor în funcție. 

Punctul 7. Probleme curente. 
Domnul consilier Prelepcian Daniel-Mihai a solicitat primarului comunei să se 

confecționeze bănci și mese pentru căminul cultural din satul Mînăstireni, care să fie folosite 
la cămin și nu să se mai ia scaune și mese de le școală. 

Doamna consilier Dolhăscu Iuliana a arătat că și la Biblioteca comunală este necesar 
moblier nou pentru birouri și scaune 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că sunt mulți bani de cheltuit pentru drumul 
comunal DC 29 și nu s-a făcut nimic. Care este situația proiectului tehnic pentru DC 29? 

Primarul comunei arată că pe data de 29 august se depun oferte pentru licitație. 
Urmează perioada de contestare și ulterior se va efectua lucrarea. S-au realizat documentele 
pentru autorizația de construire. Ce depinde de mine, s-a făcut. Se așteaptă desfășurarea 
procedurii licitației și a termenelor. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că perioada cea mai mare va fi perioada 
contestațiilor. 

Primarul comunei arată că dacă va veni o firmă serioasă se poate termina mai repede 
lucrarea. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că de exemplu, depozitul de la Stăuceni s-a 
terminat de 6 ani în urmă. Datorită contestațiilor a ținut atât de mult. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Achiței V. Ioan 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 


