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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 iunie 2015 

 
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.80 din 
19 iunie 2015, viceprimarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 26 iunie 2015, ora 13,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi 
propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2015; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

liberului acces la informațiile de interes public; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 

a 3 celule silozuri furaje - celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în suprafaţă de 
810 mp şi teren aferent în suprafaţă de 810 mp în PC 699 intravilan sat Unţeni, 
aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru luna mai, anul 2015; 

6. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 9 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând motivat domnul consilier Paladi Constantin și nemotivat 
doamna consilier Andrișan Laura. A fost prezent delegatul sătesc și Toma Vasile și nemotiva 
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 domnului 
consilier Listar Gheorghe-Manole, președinte de ședință, ales prin Hotărârea nr.24 din 29 mai 
2015 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iunie, iulie și august 2015 să preia 
conducerea lucrărilor ședinței. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței solicită consilierilor ca pe ordinea de zi să fie introdus un mou 

punct care nu suferă amânare: Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor unei comisii 

pentru cercetarea derulării unei convenții. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu includerea pe ordinea de zi a unui nou punct: 

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

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 

Având în vedere rezultatul votului, s-a aprobat completarea ordinea de zi cu votul 
tuturor consilierilor prezenți. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu includerea pe ordinea de zi a unui nou punct: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
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Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată cu votul tuturor 
consilierilor prezenți. 

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 29 
mai 2015. 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 obiecţii. 
Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 

împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului, procesul verbal cu votul tuturor consilierilor 

prezenți. 
2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   

adoptare proiect de hotărâre aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
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. 
 O comisie domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Secretarul comunei a arătat că acest proiect de hotărâre este o cerință imperativă a 
Legii nr.188/1999 privind Statutul aleșilor locali și a unui Ordin (7660/2006) a Președintelui 
Agenției naționale a Funcționarilor Publici, acte normative modificate și completate. Fără 
hotărârea consiliului locali nu se pot face angajări, promovări din cadrul funcționarilor 
publici. S-a primit avizul agenției cu observații de care s-a ținut cont la promovarea 
proiectului 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 ? 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul tuturor 
consilierilor prezenți. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la 
informațiile de interes public. 

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 comunei arată că potrivit Legii nr.544/2001 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, modificată și completată, consiliul local trebuie să adopte o hătărâre  
privitor la documentele de interes public  produse şi / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 
2001, care constituie informaţii de interes public și la documentele produse si / sau gestionate,  
potrivit Legii nr. 544 / 2001 care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor. Aceste 
documente diferă de la unitate administrativ-teritorială la alta (primării). Până în prezent nu a 
mai fost adoptat un asemenea proiect de hotărâre. 
 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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul tuturor 
consilierilor prezenți. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Adoptate proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 3 
celule silozuri furaje - celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în suprafaţă de 810 mp şi 
teren aferent în suprafaţă de 810 mp în PC 699 intravilan sat Unţeni, aparţinând 
domeniului privat al 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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că este un lucru bun că se concesionează 
asemenea bunuri, că până în prezent nu s-a mai solicitat, făcându-se venituri la bugetul local.  
 Se supune spre aprobare, prin vot secretar proiectul de hotărâre, deoarece inițiativa 
concesionării provine de persoane fizice, făcându-se trimitere la prevederile art. art.45, alin. 
(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele 
şedinţei a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-
o căsuţă a buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În 
situaţia în care nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, 
buletinele de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a 
dat o pauză de circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a 
consiliului local să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu 
rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate 
calificată. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Adoptate proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru luna mai, 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. 
 O Comisie 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 ? 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru - consilierii:Achiței 
Ioan, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Nastasiu Geanina-Mihaela, 
Prisacariu Viorica, Toma Constantin, Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, unul s-a abţinut - 
consilier Bercea Cristina-Maria,  
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
calificat al consilierilor. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi:   
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Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor unei comisii pentru cercetarea 
derulării unei convenții. 

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. 
 O comisie domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan a întrebat care este cauza pentru care s-a întâmplat 
situația apărută cu SC KYO S.R.L. Satu Mare? 
 Secretarul comunei a arătat că nu este în măsură să dea relații în această situație, dar, 
în procesul verbal încheiat, anexă la hotărâre este specificat clar situația apărută, din care 
rezultă în final, concluzia, că nici un funcționar din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Unțeni nu se face vinovat că s-a ajuns la executarea silită a bugetului 
local pentru plata pretențiilor câștigate în instanță de agentul economic. 
 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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul tuturor 
consilierilor prezenți. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Probleme curente: Nu a fost cazul. 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Listar Gheorghe-Manole 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
 


