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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 februarie 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. 22 din 18 
februarie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii 
februarie 2013 în data de 26 februarie 2013, ora 1100, la Primăria comunei Unţeni, cu următoarea 
ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.40/2012; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru 

luna ianuarie, anul 2013; 
5. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

perioada 1 martie 2013 – 1 iunie 2013; 
6. Adoptare proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; 
7. Adoptare proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al comunei Unţeni, 

judeţul Botoşani a unei suprafeţe de teren intravilan; 
8. Adoptare proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în 

domeniul privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
9. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
10. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând consilierul Paladi 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 domnului 
consilier Listar Gheorghe-Manole preşedintele de şedinţă ales prin Hotărârea nr.39 din 29 
noiembrie 2012 să conducă şedinţa consiliului local pentru luna decembrie 2012 şi lunile 
ianuarie şi februarie 2013. Acesta 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 Unţeni a propus ca pe ordinea de zi să fie introdus un nou punct: 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea retragerii U.A.T. Conceşti ca membru din 

cadrul A.D.I. AQUA Botoşani şi mandatarea reprezentantului legal al comunei Unţeni pentru 
votul în şedinţa A.G.A. a retragerii ca membru asociat. 

Se supune spre aprobare propunerile primarului comunei 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. 
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 Având în vedere rezultatul votului propunerea primarului comunei cu includerea pe 
ordinea de zi a unui punct a fost aprobat în unanimitate. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată 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 
19.01.2013. 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. 

Procesul verbal a fost aprobat cu votul tuturor consilierilor prezenţi. 
2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de  

zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni. 

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 a avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.40/2012. 

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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre.  
 Se supune spre aprobare, 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. 
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Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  
zi, adoptarea proiectului de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru 
luna ianuarie, 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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea 
de zi adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada 1 martie 2013 – 1 iunie 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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre.  
Domnul consilier Fortoeş Costel arată că a mai fost preşedinte de şedinţă pentru perioada 

septembrie - decembrie 2012 şi că ar fi cazul ca un alt consilier să fie ales în continuare, prin 
rotaţie. Propune ca preşedinte de şedinţă să fie aleasă doamna consilier Tucaliuc Elena.  

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 0 (zero) au votat pentru, 10(zece) împotrivă, 
nici unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini propunerea domnului 
consilier Fortoeş Costel. 

- 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, propunerea domnului consilier Fortoeş Costel a fost 
aprobată cu votul tuturor consilierilor prezenţi. Astfel pentru următoarele trei luni preşedinta de 
şedinţă este doamna consilier Tucaliuc Elena. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea 
de zi  adoptarea proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

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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Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Consilierii au luat la cunoştinţă despre cuprinsul anexelor la proiectul de hotărâre, pentru 

a cunoaşte mai bine necesitatea adoptării hotărârii. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de  
zi, adoptarea proiectului de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al comunei 
Unţeni, judeţul Botoşani a unei suprafeţe de teren intravilan. 

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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre. O suprafaţă de teren de la dispensarul uman nu a fost inventariat în patrimoniul 
comunei, lucru constatat de o comisie constituită în acest scop. Este necesar ca Consiliul local să 
fie de acord cu trecerea acestui teren în domeniul privat al comunei. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de  
zi, adoptare proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în 
domeniul privat al comunei 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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei explică consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de 

hotărâre. Prin HCL nr.20/2010 a fost modificat şi completat domeniul public al comunei Unţeni 
unde sunt înscrise şi imobilele prevăzute în proiectul de hotărâre. Este necesar ca aceste imobile 
să treacă din domeniul public în domeniul privat al comunei în vederea intabulării acestora. 
Bunurile trecute în HCL nr.20/2010 nu mai pot fi intabulate, deoarece acestea nu mai pot fi 
trecute prin hotărâre de Guvern la domeniul public al comunei. Potrivit noilor reglementări ale 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, pot fi trecute în domeniul public al comunei Unţeni 
prin hotărâre de Guvern numai bunurile care sunt intabulate. Din această cauză, bunurile care 
sunt trecute în HCL nr.20/2010 vor fi trecute mai întâi în domeniul privat al comunei, intabulate 
şi apoi trecute în domeniul public al comunei potrivit acestor reglementări. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
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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 cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

9. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 9 - lea punct de pe ordinea de  
zi, adoptare proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Se face cunoscut consilierilor despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre. Acest  

proiect de hotărâre este ca o consecinţă a celor două hotărâri anterioare. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

10. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 10 - lea punct de pe ordinea de  
zi, adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii U.A.T. Conceşti ca  
membru din cadrul A.D.I. AQUA Botoşani şi mandatarea reprezentantului legal al 
comunei Unţeni pentru votul în şedinţa A.G.A. a retragerii ca membru asociat. 

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. 

Comisii pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, 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, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi. 

11. Probleme curente: 
Primarul comunei a prezentat un Raport privind analiza capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor pe anul 2012 şi măsurile de îmbunătăţire a acestora. 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

  
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Listar Gheorghe-Manole 
 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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