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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziţia nr.9 din 22 ianuarie 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în 
ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 11,00  la Bilioteca comunală Unțeni, cu următoarea ordine 
de zi propusă: 
 
Nr. 
crt. 

INIȚIATOR TITLUL PROIECTULUI DE 
HOTARÂRE- PROBLEME SUPUSE 
DEZBATERII 

COMISII DE SPECIALITATE AVIZARE 
PROIECTE DE  HOTĂRÂRI 

1  Aprobarea ordinii de zi  
2.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

de extraordinare a consiliului local din 
data de 05.01.2021  

 

3. 

PRIMAR 

privind  aprobarea  Planului anual de 
acţiune privind  Serviciile Sociale la 
nivelul comunei Unțeni pentru anul 2021 

- comisia pentru activităţi economico-
financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism, servicii şi comerţ; 
- comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisia pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport. 

4. privind întocmirea PLANULUI DE  
LUCRĂRI  în vederea  repartizării orelor 
de muncă stabilite conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2021 

5. privind organizarea rețelei școlare în 
comuna Unțeni pentru anul școlar 2021-
2022 

6. privind însuşirea unei informări 

7. privind acordarea unui mandat special al 
comunei Unțeni în Adunarea Generală a 
Asociaților  ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

8. Diverse    
  La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri  din total de 11 consilieri în funcţie, 
absentând nemotivat domnul consilier Adomnicăi Vasile. Delegatul sătesc a fost prezent. Primarul comunei nu a 
fost prezent la ședința consiliului local fiind prezent la o ședință în ce privește comuna. 

Domnul consilier Soveja Fănică ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.9 din 18 decembrie 2020 
să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2021, constată că, potrivit 
prevederilor art.137, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, şedinţele consiliului local se 
desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se constată că şedinţa este legal constituită 
deschizând lucrările ședinței.  

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi: 
Președintele ședinței a solicitat consiliului local aprobarea ordinii de zi. 
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 nu s-
a abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 
5.01.2021. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare. 
Secretarul general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința extraordinară din data de 
18.12.2020. După prezentarea procesului verbal, președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în 
ceea ce privește procesul verbal. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că la ședința anterioară nu a fost prezent deoarece nu a primit 
invitația. Nu dă bine în procesul verbal cuvântul ”nemotivat”. 
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Domnul consilier Timișag Dumitru arată că la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței consiliului local 
din data de 18 decembrie 2020 a spus că în Consiliul de administrație al școlii Gimnaziale Unțeni că trebuie să 
fie o persoană cu studii superioare. Nu a spus domnul consilier Pavel Petru așa cum se arată în procesul-verbal. 
De asemenea, a mai solicitat că dorește o copie a raportului Camerei de Conturi. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că trebuia să fie prezent primarul comunei pentru susținerea 
proiectelor de hotărâri inițiate. Este lipsă de respect la adresa consilierilor și în special la adresa sa. Nu va vota 
proiectele de hotărâri inițiate de primarul comunei deoarece nu are cine să le susțină. 

Consilierilor li s-a explicat că în lipsa primarului comunei, viceprimarul comunei este înlocuitorul său 
de drept. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că în ședința anterioară a spus că ”există mentenanță pentru 
funcționarea camerelor de supraveghere ?.” arătând că în procesul-verbal s-a specificat că  nu a spus că ”nu 
există mentenanță pentru funcționarea camerelor de supraveghere.” 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici un 

consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului anual de acţiune privind  Serviciile 
Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2021. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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, proiectul de hotărâre a fost votat cu: 8 (opt) voturi pentru, 
consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru,  2(două) voturi abținere: Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru, nici un vot 
împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind întocmirea PLANULUI DE  LUCRĂRI  în 

vederea  repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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, proiectul de hotărâre a fost votat cu: 8 (opt) voturi pentru,  
consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru,  2(două) voturi abținere: Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru, nici un vot 
împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei școlare în comuna 

Unțeni pentru anul școlar 2021-2022. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 

respectiv referatul de aprobare 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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, proiectul de hotărâre a fost votat cu: voturi pentru 9 (nouă): 
consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru, Prelepcian Carmen, voturi abținere (1):Timișag Dumitru, nici un vot 
împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei informări.  
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Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că sunt mult mai multe persoane cu handicap decât cei prinși la 

primărie. Ceilalți primesc bani prin asociațiile cu handicap. Sunt multe persoane cu handicap și trebuie să fie în 
evidențele primăriei. Când vine o informare trebuie să vină completă. Sunt persoane care primesc ajutoare 
plecate în afară și unele nu primesc. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru 7 (șapte): 
consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Soveja Fănică, voturi abținere 2 (două): Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru, voturi împotrivă 1 
(unul): Pavel Petru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în 

Adunarea Generală a Asociaților  ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani . 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 

respectiv referatul de aprobare 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că a scăzut populația și au crescut prețurile. 
Viceprimarul comunei arată că propunerile le fac cei din asociația ADI ”Ecoproces” Botoșani cu avizele 

necesare, prevăzute de lege. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință 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, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru 8 (opt): 
consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Soveja Fănică, Timișag Dumitru voturi abținere 1 (unul): Prelepcian Carmen, voturi împotrivă 1 (unul): 
Pavel Petru: 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
 Punctul 8 – Diverse. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat dacă ședințele consiliului local sunt publice. I s-a 

răspuns că sunt publice, în condițiile Regulamentului consiliului local. A întrebat de ce nu este afișat pe site-ul 
primăriei anunțul ședinței de astăzi. I s-a răspuns că a fost probabil o omisiune. De asemenea a întrebat dacă 
Raportul de audit este public sau nu? Sistemul de supraveghere este un bun comunal neavând acces la el? Sunt 
camere care funcționează și unele care funcționează trunchiat. Erau cel puțin trei camere care nu funcționează. 

I s-a răspuns că sistemul cu camere este supus datelor cu caracter personal și nu orice persoană poate 
avea acces la el.  

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că trebuie să se pună piatră pe drumurile din satul Burla. De 
ceva ani de zile nu s-a mai pus piatră. 

În legătură cu podețele la care au fost amplasate tuburi de scurgere a apei și care au fost scoase și nu se 
știe ce s-a făcut cu acele tuburi. Nu vrea să dea nume unde sunt acele tuburi. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Soveja Fănică 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


