ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 27 octombrie 2014
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 21
octombrie 2014, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință ordinară, Consiliul local în data 27
octombrie 2014, 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 completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani;
3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna
septembrie, anul 2014;
4. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni;
5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de
servicii, pe o perioadă scurtă, pentru funcționarea Serviciului public de salubrizare din
comuna Unţeni;
6. Adoptare proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014;
7. Probleme curente.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 consilieri în
funcţie, absentând nemotivat viceprimarul comunei (cu probleme de serviciu la diferite instituții
publice din mun. Botoșani). A fost prezent delegatul sătesc Toma Vasile, absentând 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, președinte de ședință ales prin Hotărârea nr.35 din 14
august 2014 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie
2014, a preluat conducerea lucrărilor ședinței.
Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. Acesta a mai solicitat ca la ultimul puct,
probleme curente să se sesizeze de pe acum cine va lua cuvântul. Aceste a spus că va prezenta două
documente primite de la secretarul consiliului pentru consiliul local. Doamna consilier Prisacariu
Viorica a arătat că va lua și ea cuvântul.
Președintele ședinței solicită consilierilor și primarului comunei dacă au propuneri de făcut în
ceea ce privește modificarea ordinii de zi.
Nu au fost solicitări.
Se supune spre aprobare ordinea de zi:
- 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 convocată de ăndată, din
data 29 septembrie 2014. 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.
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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu votul consilierilor
prezenți.
2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:
adoptare proiect de hotărâre 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.
Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei a arătat că patrimoniul privat al comunei se completează cu două bunuri,
respectiv două terenuri de pe comuna Unțeni și Dîngeni, jud. Botoșani, proprietyatea Școlii Burlești,
comuna Unțeni. Acest aspect a fost sesizat de Camera de conturi Botoșani și face parte din Decizia
președintelui și care trebuie dusă la îndeplinire la termenul stabilit.
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 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 cu votul consilierilor
prezenți.
3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi:
adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna
septembrie, anul 2014.
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 10 (zece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru – consilierii Achiței Ioan,
Andrișan Laura, Axanei Mihaela-Alina, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole,
Prisacariu Viorica, Toma Constantin și Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, 1(una) abţinere - consilier
Bercea Cristina-Maria.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu votul majorității
calificate a consilierilor prezenți.
4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - 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 explică despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre. Propunerea vine ca urmare
solicitării Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni, după primirea unei Hotărâri a Inspectoratului Școlar Județean
Botoșani.
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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu votul consilierilor
prezenți.
5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:
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adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii,
pe o perioadă scurtă, pentru funcționarea Serviciului public de salubrizare din comuna 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.
Doamna consilier Prisacariu Viorica a solicitat ca în cadrul proiectului de hotărâre trebuia
prevăzut ce firma va executa lucrările de salubrizare? I s-a răspuns că în expunerea de motive s-a
arătat că contractul de prestări servicii va fi făcută pe o perioadă scurtă, până ce se definitivează
procedura licitației pentru delegarea serviciului de salubrizare prin concesionare. Primarul comunei va
face o licitație cu selecție de oferte și apoi va încheia contractul de prestări servicii.
Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul și s-au abţinut consilierii Bercea Cristina-Maria şi Prisacariu Viorica.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi:
adoptare proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014.
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 explică sumele prevăzute în 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu votul consilierilor
prezenți.
7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi:
Probleme curente.
Domnul consilier Achiței V. Ioan preşedintele şedinţei preyintă Ordinul Preefectului judeţului
Botoşani nr.199/29.09.2014 privind încetarea de drept înainte de termen a mandatului primarului
comunei Unţeni, judeţul Botoşani, domnul Timişag Dumitru. După citirea ordinului, preşedintele
şedinţei arată că acesta a fost atacat în instanţa de judecată competentă. Arată în continuare că primarul
a mai fost sancţionat cu 10% din indemnizaţie şi că nu este corect să i se aplice 2 sancţiuni, chiar dacă
primul ordin a fost revocat.
În continuare arată că a primit şi decizia Camerei de Conturi Botoşani, care este un material
amplu şi că va da citire numai unei părţi, respectiv că şcoala a plătit unui cadru didactic naveta care
avea domiciliul la Ştefăneşti, dar era plătită pe ruta Botoşani-Mînăstireni şi retur, aceasta urmând a
returna banii. S-au dat nişte bani cui nu-i trebuia la şcoală.
Doamna consilier Prisacariu Viorica arată că prefectul nu a avut dreptul să dea 2 sancţiuni
pentru că Timişag nu a vrut să treacă la PSD. Are coloană vertebrală pentru că este liberat şi aşa vrea
să rămână în continuare şi nu s-a dus la alt partid. Mai scrie pe internet că va da banii înapoi. Nu este
aşa ceva normal.
Preşedintele şedinţei arată că instanţa va hotărâ în acest sens.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Achiței V. Ioan

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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