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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2016 

 
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.8 din 15 
ianuarie 2016, viceprimarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 28 ianuarie 2016, ora 13,00  la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna 

Unțeni pentru anul școlar 2016-2017; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea unei informări; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru luna decembrie 2016; 
5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016; 
6. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unţeni pe anul 
2015; 

7. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Unţeni nr. 
5/2010 completată prin H.C.L. Unţeni nr. 10/2010 privind aprobarea Contractului 
de voluntariat pentru anul 2016; 

8. Adoptare proiect de hotărâre privind validarea mandatului supleantului Orzoi N. 
Vasile în funcţia de consilier al Consiliului local al comunei Unţeni, judeţul 
Botoşani; 

9. Adoptare proiect de hotărâre privind completarea cu un membru a unei comisii de 
specialitate a Consiliului local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 

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

consilieri în funcţie. A fost prezent supleantul Orzoi V. Vasile care să fie validat în funcția de 
consilier în consiliul local. Au fost prezenți și delegații sătești Toma Vasile și 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 doamnei 
consilier Andrișan Laura aleasă  președinte de ședință ales prin Hotărârea nr.66 din 28 
decembrie 2015 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și martie, 
anul 2016. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au propuneri de completare a ordinii 

de zi pentru probleme ce nu suferă amânare.  
Domnul consilier Paladi Constantin, viceprimarul comunei Unțeni, a solicitat ca pe 

ordinea de zi să fie introdus un nou punct, respectiv: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico – 

economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI DC 29A, DS 700, DS 728 ÎN 
COMUNA UNȚENI JUDEȚUL BOTOȘANI” 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că a studiat acest material și solicită că acesta 
să nu fie introdus pe ordinea de zi. Este o solicitare tendențioasă, se vrea asfaltarea unui drum 



Pagina 2 din 6 

pe drumul comunal secundar, apoi pe la poliție, pe la școală și înapoi la primărie. A solicitat 
în alte ședințe ca să se facă prima dată legătura cu drumul național cu bucata de la 
Mînăstireni. Putem pune o bucată la Burlești. Se pune aiurea, Drumul comunal DC 29 A s-a 
mai făcut de Apostol și după un an s-a stricat. Mai este o bucată care se distruge. Vrea ca fiul 
lui care este specialist în proiectări drumuri și poduri să sprijine acest proiect și care a spus că 
oricine ar fi la primărie va ajuta la proiectele care se fac la drumuri și poduri. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că poate trece și pe lângă biserica din Poiana 
sau Mînăstireni. De ce să se facă așa ceva. Să pornească de la Drumul Național și nu în sat. 

Domnul consilier Fortoeș Costel arată că s-a mutat drumul de la pod la primărie, 
atunci sî se facă pe bucăți în toată comuna. 
 Doamna consilier Prisacariu Viorica arată că nu se poate astupa gura consilierilor. 
Consilierii au să vadă ce se va decide.  

Președintele ședinței supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a acestui 
punct propus. 

Se supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 4 (patrui) au votat pentru: consilierii Paladi 
Constantin, Listar Gheorghe-Manole, Dolhăscu Iuliana și Tucaliuc Elena, patru împotrivă 
(consilierii Bercea Cristina-Maria, Prisacariu Viorica, Fortoeș Costel și Achiței V. Ioan), iar 
unul s-a abţinut: consilier Andrișan laura. 
 Având în vedere rezultatul votului introducerea pe ordinea de zi a noului punct a fost 
respins. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi inițială: 
- 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 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 extraordinare din 
data de 7 februarie 2016. 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. 
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 

- 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 procesul verbal prezentat a fost aprobat în 
unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni 
pentru anul școlar 2016-2017. 

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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 O comisie pe domenii de specialitate a avizat proiectul de hotărâre. 
Viceprimarul comunei explică despre situația apărută ca urmare a solicitărilor Școlii 

Gimnaziale nr.1 Unțeni, a Inspectoratului Județean Școlar Botoșani și cu consultarea 
părinților. Din anul școlar următor urmează ca elevii din clasele V-VIII Mînăstireni să 
fieaduși cu microbuzul la Școala Gimnazială nr.1 Unțeni, astfel școala și Mînăstireni să 
devină Școala primară nr.2 Mînăstireni cu preșcolari și elevi clasele I-IV. De asemenea, din 
anul școlar următor clasa a V-a din satul Burlești vor fi aduși la Școala Gimnazială nr.1 
Unțeni, urmând ca în decurs de 4 ani să fie aduși toți elevii din clasele V-VIII din Burlești să 
fie aduși la Unțeni. 

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 
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 însuşirea unei informări. 

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. 

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 
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 decontarea navetei personalului didactic și didactic  
auxiliar pentru luna decembrie 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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate a 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, 
Andrișan Laura, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Paladi Constantin, 
Prisacariu Viorica, și Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, 1(una) abţinere - consilier Bercea Cristina-
Maria. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
majoritățiiconsilierilor. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei  Unțeni, judeţul 
Botoşani pentru anul 2016. 
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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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Doamna consilier Bercea Cristina-Maria a întrebat că s-a propus ca la 6 biserici  din 
comună să se dea 20.000 lei, adică 3.333 lei de fiecare. Nu s-a specificat în scris cât se dea.  
 Viceprimarul comunei a arătat că se va da câte 3.000 lei pentru 5 parohii iar pentru 
Parohia Poiana să se dea 5.000 lei, deoarece nu au casă parohială care este în construcție și 
necesită un  sprijin suplimentar.  
 Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că la Poiana este un caz aparte, vine câte un 
preot în fiecare an. 

Doamna  consilier Bercea Cristina- Maria arată ca la fiecare parohie să se dea ăn mod 
egal. 

În concluzie, consilierii au căzut de acord cu sumele pentru parohii așa cum s-a 
prevăzut. 

Consilierii au întrebat ce prevede la art.70 – Amenajamente pastorale. 
Viceprimarul comunei arată că pentru că potrivit noilor legi în legătură cu pășunile 

comunale, este necesar a se întocmi amenajamente pastorale, care necesită expertizări și alte 
documente pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. Fără amenajamente pastorale, 
asociația crescătorilor de animale nu vor putea accesa subvențiile pentru imaș de la APIA din 
acest an. 
 Doamna consilier Prisacariu Viorica a arătat că 22.000 lei pentru gardul de la 
Dispensarul Burlești este o sumă foarte mare. Cu 5.000 lei se putea face. Doamna consilier 
arată ca să se consemneze în procesul-verbal că domnul consilier Listar nu-i dă voie să 
vorbească. La Poiana unde se face parc? 
 Viceprimarul comunei arată că se va face în curtea școlii. 
 Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că la bilbiotecă se dă bani zero barat. Pe 
vremea lui Timișag tot zero barat. Pentru achiziția de carte, materiale de curățenie. Ce 
transmite pe buletinele statistice. Datorită ploilor tot parchetul este deteriorat total. 
 Viceprimarul comunei arată că acoperișul este defesc. La anul i se va putea face un 
proiect. 
 La iluminat public s-a dat mai puțin având în vedere cheltuielile care s-au făcut cu 
iluminatul. 
 Domnul consilier Fortoeș Costel arată că la paza comunală salariile paznicilor plătiți 
de firma de pază sunt mari.  
 Viceprimarul comunei arată că aceasta este o consecință a modificărilor cu salariul 
minim pe economie. Nu se poate da sub acest salariu minim. 

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, 7 (șapte) au votat pentru (consilierii Achiței 
V. Ioan, Listar Gheorghe-Manole, Paladi Constantin, Andrișan Laura, Tucaliuc Elena, Fortoeș 
Costel și Dolhăscu Iuliana, un vot împotrivă – consilier Vercea cristina-Maria, și unul s-a 
abţinut. (consilier Prisacariu Viorica). 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
majorității consilierilor în funcție. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unţeni pe anul 2015. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
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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. 

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 
consilierilor prezenți. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Unţeni nr. 5/2010 
completată prin H.C.L. Unţeni nr. 10/2010 privind aprobarea Contractului de 
voluntariat pentru anul 2016. 

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 Achiței V. Ioan a arătat ca anul viitor să se aibă în vedere ca măcar 
două persoane din Poiana să facă parte din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. 

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 
consilierilor prezenți. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind validarea mandatului supleantului Orzoi N. Vasile 
în funcţia de consilier al Consiliului local 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. 
Președintele consiliului local a solicitat consiliului local să se ia o pauză de circa 5 minute pentru ca, 
Comisia de validare aleasă în ședința de constituire a consiliului local să se retragă pentru a verifica și 
să constate că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, 
fapt pentru care a să hotărască și să propună validarea domnului  supleant Orzoi V. Vasile 
pentru funcția de consilier. 
 Comisia de validare s-a retras și a întocmit un proces-verbal prin care propune 
consiliului local validarea domnului supleant Orzoi V. Vasile în funcția de consiliul al 
consiliului local al comunei Unțeni. 
 Comisia de validare a întocmit procesul-verbal care a fost dat citire în plenul ședinței 
consiliului local, constatându-se că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de 
incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Orzoi V. Vasile în 
funcția de consilier. 
 După citirea procesului-verbal, președintele de ședință a invitat pe doamnul supleant 
Orzoi V. Vasile să depună jurământul în fața consiliului local, să pună o mână pe Constituția 
României și pe Biblie și să citească jurământul prevăzut de art.32 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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 Domnul Orzoi V. Vasile a citit jurământul, jurând în fața consiliului local, devenind 
astfel consilier al consiliului local. 
 S-a adoptat hotărârea nr.8 privind validarea mandatului supleantului Orzoi V. Vasile în 
funcţia de consilier al Consiliului local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani. 

9. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 9 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind completarea cu un membru a unei comisii de 
specialitate a Consiliului local 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. 
 Două comisii 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, 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 
consilierilor prezenți. 

11. Probleme curente: 
Doamna consilier Prisacariu Viorica a arătat că pe data de 12.01.2016 nu a putut să  

coboare salvarea până la casa ei din cauza ghețușului. A riscat fata ei cu mașina deoarece 
soțul ei bolnav nu putea merge până la salvare. Nu s-a putut face nimic în acea dimineață? 
 Viceprimarul comunei a arătat ca buldoexcavatorul să meargă la Soroceni pentru ca 
microbuzul școlar să aducă elevii la școală. Depinde unde s-a dus prima dată. Drumul către 
Soroceni este mai lung. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan a arătat ca în muchia dealului să se pună un morman 
mare de nisip cu sare care să fie folosit pentru împrăștiere de la deal la vale și nu de la vale la 
deal. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Andrișan Laura 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 


