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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 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.177 din 20 
septembrie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii 
septembrie 2013 în data 27 septembrie 2013, ora 13,00  la Biblioteca comunală Unţeni, cu următoarea 
ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
august, anul 2013; 

2. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea  şi însuşirea în patrimoniul comunei a 
"PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTULUI  LOCAL DE 
URBANISM AFERENT LOCALITATILOR COMPONENTE ALE COMUNEI  
UNŢENI; 

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

funcţie. 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 doamnei  
consilier Andrişan Laura, preşedinte de şedinţă ales prin Hotărârea nr.59 din 29 august 2013 să 
conducă şedinţa consiliului local pentru pentru perioada 1 septembrie 2013 – 30 noiembriue 2013 
inclusiv. 

Preşedinta şedinţei 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. 
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 (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. 

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 
29.08.2013. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat consilierilor dacă au 
obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Viceprimarul comunei a arătat că la şedinţa anterioară în legătură cu SVSU, componenţa 
acestuia s-a abţinut pentru a nu se interpretat  ulterior că este în incompatibilitate.  

Nu au fost făcute 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 ? 
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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 aprobată în unanimitate. 
Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:  adoptarea 
proiectului de privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna august, 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. 
 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, 10 (zece) au votat pentru – consilierii: 
Achiţei V. Ioan, Andrişan Laura, Axanei Mihaela-Alina, Dolhăscu Iuliana, Fortoeş Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Paladi T. C-tin, Prisacariu Viorica şi Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, iar unul 
s-a abţinut – consilier Bercea Cristina-Maria. 
 Având în vedere rezultatul proiectul de hotărâre a fost adoptat  cu majoritate de voturi. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 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 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 adoptat cu majoritate de voturi. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptare proiect de hotărâre aprobarea  şi însuşirea în patrimoniul comunei a "PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT 
LOCALITATILOR COMPONENTE ALE 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. 
Primarul comunei prezintă unele lămuriri în legătură cu PUG-ul. În sfârşit s-a realizat P-U.G. 

al comunei Unţeni. Acesta este valabil pe 10 ani, cu posibilităţi a se realiza P.U.Z. –uri. Pentru PUZ-
uri însă cel care solicită acest lucru  trebuie să plătească la Consiliul judeţean anumite taxe şi să facă 
un proiect aşa cum s-a întâmplat cu domnul Vorniceanu Constantin de exemplu. Documentaţia este 
foarte amplă şi cu hărţi mari, care sunt la primărie şi au putut şi pot fi consultate. Introducerile la 
intravilan sunt multe în satele comunei: la Mînăstireni la deal de sat, la Unţeni face legătura cu satul 
Burla în tarlaua „Vie”, la Soroceni la Mareş. Intre Soroceni şi Burleşti, comisia judeţeană nu a aprobat 
şi această extindere ca şi la Fântânele la Unţeni deoarece este în Planul de dezvoltare al comunei 
proiectul cu eolienele. În aceste locuri au fost cererile refuzate de Consiliuul judeţean, comisia care s-a 
ocupat cu aprobarea PUG-ului. La drumul naţional nu s-a permis de către cei de la Iaşi. Pentru PUG-ul 
anterior au dat aprobare spunând că nu l-au dat, dar li s-a dovedit că a dat aviz şi s-au lămurit, neavând 
ce zice. În prezent acest PUG este foarte bun faţă de anteriorul.  
 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 (unsprezecezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
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7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea 
de zi:Probleme curente: 
 Domnul primar a arătat că nu mai sunt bani pentru salubrizare în sensul că nu mai pot fi 
colectate gunoaiele din tomberoane de două ori pe lună. Din cauza ca este mică taxa de salubrizare, şi 
timpul s-a răcit, să se vină odată pe lună pentru colectarea gunoiului. Consilierii consiliului local au 
fost de acord. 
 In legătură cu iluminatul public, cei de la e-on  au venit şi au toaletat copacii . S-a constatat că 
la Burleşti au fost foarte mari scurgeri de curent din cauzua copacilor prin impământare. 
  

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Andrişan Laura 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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