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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 9 octombrie 2015 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.146 din 5 
octombrie 2015, viceprimarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință extraordinară 
pentru data de 9 septembrie 2015, 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 modificarea 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 
01.10. 2015; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de dezvoltare 
şi investiţii publice pe anul 2015;   

4. Adoptare proiect de hotărâre privind pentru aprobarea devizului general elaborat 
de SC HEVRA CRISS DESIGN SRL Botoșani privind cheltuielile necesare 
executării lucrărilor de  „Construcția de șanțuri dalate și podețe de acces în satul 
Burlești, comuna Unţeni, judeţul Botoşani”; 

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

funcţie. A fost prezenți delegații sătești Toma Vasiule și 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 Achiței V. Ioan, cel mai în vârstă consilier, a dat cuvântul doamnei consilier 
Nastasiu Geanina-Mihaela, președinte de ședință, aleasă prin Hotărârea nr.38 din 27august 2015 să 
conducă şedinţa consiliului local pentru lunile septembrie și octombrie 2015 să preia conducerea 
lucrărilor ședinței. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. Solicită dacă pe ordinea de zi să fie completată. 
Viceprimarul comunei arată ca pe ordinea de zi să se introducă un nou punct care nu suferă 

amânare și este cu caracter individual. 
Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a unor dispoziții emise de viceprimarul 

comunei. 
Se supune spre aprobare completarea ordinii 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 completarea ordinii de zi a fost aprobată în unaminitate. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

 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 25  
august 2015. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat consilierilor dacă 
au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 
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Nu au fost făcute obiecţii. 
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 

- 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 procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind modificarea 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 01.10. 2015. 

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 arată că este necesar adoptarea unui asemenea proiect de hotărâre, 
deoarece legea obligă ca în comună să avem cel puțin un asistent medical comunitar și care este plătit 
din bugetul Ministerului sănătății precum și faptul că nu afectează numărul maxim de personal care 
poate fi angajat în primărie potrivit adresei Instituției Prefectului județului Botoșani care se transmite 
anual potrivit OUG 63/2010. 
 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 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 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 completarea Programului anual de dezvoltare şi 
investiţii publice pe anul 2015. 

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 arată că acest proiect de hotărâre a fost necesar pentru a se putea realiza 
anumite lucrări la drumurile publice în comună, ca urmare a primirii unor sume de bani de la Consiliul 
județean Botoșani cu această destinație și ca urmare a ducerii la îndeplinire a HCL nr.45/25.09.2015 
de rectificare a bugetului local pentru anul 2015, despre care s-a făcut vorbire în ședința anterioară. 
 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 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 a fost aprobat în unanimitate. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Adoptate proiect de hotărâre privind pentru aprobarea devizului general elaborat de SC 
HEVRA CRISS DESIGN SRL Botoșani privind cheltuielile necesare executării 
lucrărilor de  „Construcția de șanțuri dalate și podețe de acces în satul Burlești, comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani”. 

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 arată că acest proiect de hotărâre ca urmare a consecinței 
adoptării anteriorului. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
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- 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 a fost aprobat în unanimitate. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Adoptate proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a unor dispoziții emise de 

viceprimarul comunei. 
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 arată că s-au emis Dispozițiile nr.92-101 din 7 iulie 2015 
privind  stabilirea salariului de bază pentru un număr de 10 salariați din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unțeni și din cadrul serviciilor și activităților publice 
subordonate consiliului local care au fost emise cu respectarea reîncadrărilor la zi potrivit 
Legilor nr.330/2009 și nr.284/2010, după caz, cu respectarea calculelor prevăzute de Legea 
nr.330/2009, Legea nr.118/2010, Legea nr.285/2011 și O.U.G. nr.19/2012  aprobată prin 
Legea nr.182/2012, iar majorarea prevăzută în aceste dispoziții s-a aplicat la salariul de bază. 
Prin aceasta, consiliul local ia act despre acestea ca urmare a aprobării făcută prin hotărâre de 
consiliu prin care s-a rectificat bugetul local pe anul 2015. 
 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 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 a fost aprobat în unanimitate. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Probleme curente: 
Domnul consilier Toma Constantin arată că la Școala Burlești sunt copaci care stau să cadă. 

La magazin sunt copaci care trebuie curățați, solicitând consiliului aprobarea ca executivul primăriei 
să facă demersurile necesare. 

Consiliul loca a fost de acord cu aceste lucrări, de tăiere, dacă este cazul și de curățare a unor 
copaci. 

Domnul consilier Listar Manole arată că mai trebuie becuri de verificat. 
Viceprimarul comunei arată că va face aceste demersuri.  
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Nastasiu Geanina-Mihaela 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
 


