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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare a lunii noiembrie din data de 26 noiembrie 2012 

  
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.187 din 19 noiembrie 2012, primarul 
comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii noiembrie în data de 26 noiembrie 
2012, ora 1300, la Şcoala gimnazială nr.1 Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul 
public al comunei Unţeni; 

3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de 
terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani şi Comisia 
comunală pentru stabilirea proprietăţii private asupra terenurilor Unţeni, judeţul 
Botoşani; 

4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2013; 

5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, 
scăderea din evidenţa  curentă şi trecerea lor în evidenţa separată; 

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru 
luna octombrie 2012; 

7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada 1 decembrie 2012 – 1 martie 2013; 

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

funcţie.  
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 domnului consilier 
Fortoeş Costel ales preşedinte de şedinţă prin hotărâre nr.18 din 17 august 2012 să conducă şedinţa 
consiliului local  pentru perioada 1 septembrie – 1 decembrie 2012 şi care  să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei consiliului local. 

Preşedintele şedinţei face cunoscut ordinea de zi a şedinţei consiliului local. 
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. 
Nu au fost făcute propuneri. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 1(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. 

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 extraordinară a consiliului local 
din data de 14 noiembrie 2012. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat 
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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 11 consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul 
s-a abţinut. 

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, Proiect de  

privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public 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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au 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 11 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 adoptat în unanimitate. 
privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Achiţei V. Ioan a arătat că se propune ca pentru decontarea navetei să se plătească 

80%. Era bine dacă se dădea 100%, dar dacă atât se poate este bine şi aşa. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 10 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. 
3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri aparţinând domeniului 
privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani şi Comisia comunală pentru stabilirea proprietăţii 
private asupra terenurilor 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 Achiţei V. Ioan a arătat că digurile iazurilor sunt construcţii speciale. Deversorul 

este necesar a fi făcut pentru a elimina surplusul de apă iar călugărul în situaţia scăderii nivelului apei din 
acumulare sul golire. Sunt situaţii în care călugărul ajută deversorul, inundaţii de exemplu. 

Doamna consilier Bercea Cristina-Maria întreabă dacă este legal să se facă acest schimb pentru ca 
apoi terenul din intravilan sat Poiana să fie atribuit bisericii ortodoxe din acest sat_ 

Primarul comunei arată că acest teren va fi, după schimb, la dispoziţia comisiei comunale de fond 
funciar. Biserica Poiana nu are în proprietate terenuri pe comuna Unţeni. Acest teren va fi pus în posesie 
bisericii Mînăstireni, care mai are de primit teren agricol şi apoi între cele două parohii se vor descurca cum 
vor vrea. De asemenea şi Parohia din satele Unţeni şi Burleşti mai au de primit terenuri agricole. 
 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 11 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 adoptat în unanimitate. 
4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi,  adoptarea  

proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 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. 
Domnul consilier Achiţei V. Ioan a arătat că impozitele şi taxele locale sunt indexate periodic de 

către Guvern, în limitele legii. Impozitele şi taxele locale nu pot fi mai mici decât cele stabilite de către 
Guvern. 

Primarul comunei arată că impozitele şi taxele locale sunt indexate periodic de către Gurven, dar nu 
putem să le scădem faţă de limita minimă stabilită prin hotărâre de Guvern. Putem fi o comună bogată dacă 
majorăm taxele dar posibilităţile contribuabililor la noi în comună sunt mici. Nu ne putem permite să 
majorăm inmpozitele şi taxele locale.  
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 11 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 adoptat în unanimitate. 
5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi adoptarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din evidenţa  
curentă şi trecerea lor în evidenţa separată. 

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. 

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

Din totalul de 11 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 adoptat în unanimitate. 
 privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2012.  
6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi  adoptarea 

proiectului de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 
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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au 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 11 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 adoptat în unanimitate. 
7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi  adoptarea 

proiectului de hotărâre proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada 1 decembrie 2012 – 1 martie 2013. 
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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. 

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

Din totalul de 11 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 adoptat în unanimitate. 
8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi  probleme  

curente: 
 La lucrările şedinţei, la acest punct de pe ordinea de zi a fost prezentă şi domnişoara 
directoare Puşcaşu Laura a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni. Aceasta a mulţumit consiliului local 
pentru sprijinul pe care consiliul local l-a acordat şcolii prin hotărârile pe care le-a luat. A solicitat 
de asemenea, consiliului local să facă demersurile necesare pentru repararea şcolilor deoarece au 
apărut crăpături în zidăria şcolilor. Sun necesare a se lua măsuri de îndată.  
 Primarul comunei a solicitat consiliului local să facă o comisie dintre consilieri care să facă 
o constatare a situaţiei acestor şcoli şi să prezinte un act de constatare.  
 În legătură cu bursele pentru elevi, se vor acorda sumele necesare din anul 2013, din bugetul 
acestui an.  

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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