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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare a lunii septembrie din data de 28 septembrie 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.160 din 19 septembrie 2012, 
primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii septembrie în data de 28 
septembrie 2012, ora 1400, la Biblioteca comunală sat Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului supleantului Achiţei v. Ioan în 

funcţia de consilier al Consiliului local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului 

local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, judeţul 
Botoşani; 

5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării programului „Biblionet – 
lumea în biblioteca mea” la Biblioteca comunală Unţeni; 

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Unţeni, judeţul 
Botoşani; 

7. Adoptarea proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.11/2012 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 

8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 

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

absentând nemotivat domnul consilier Toma Constantin. A fost prezent şi supleantul Achiţei V. Ioan al 
domnului consilier Mateiuc Dumitru-Sorin care a demisionat din partidul din care făcea parte. 

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. 

Doamna consilier Prisacariu Viorica, cel mai în vârstă consilier prezent a dat cuvântul domnului 
consilier Fortoeş Costel aleas 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. 
Primarul comunei a solicitat ca pe ordinea de zi să fie introdus încă două puncte, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie şi 

august, anul 2012; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local pe anul  2012. 
Se supune spre aprobare cele două propunerile primarului comunei şi ale consilierului. 

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

 Propunerile a fost introdusă pe ordinea de zi cu votul unanimităţii consilierilor prezenţi. 
Se supune spre aprobare ca ordinea de zi completată prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 9 consilieri prezenţi, 9(nouă) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 2 

 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată 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 de constituire a consiliului local 
din data de 12 septembrie 2012. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat 
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 9 consilieri prezenţi, 9 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 validarea mandatului supleantului ACHIŢEI V. IOAN 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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei dispune o pauză de circa 5 minute în timpul căreia comisia de validare va 

examina legalitatea alegerii consilierului Achiţei V. Ioan pe baza dosarului prezentat şi se 
elaborează propunerile de validare sau de invalidare a acestui mandatului. 

În acest scop comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a consiliului local va 
încheia un proces verbal conform modelului prezentat în anexa 1 la O.G. nr. 35/2002 cu specificaţia 
că în loc de art. 32 din Legea nr. 215/2001 va fi trecut art. 31 potrivit ultimelor modificări ale legii. 

La terminarea pauzei secretarul comisiei de validare a citit în faţa consiliului local procesul 
verbal prin care a propus consiliului local validarea domnului consilier Achiţei V. Ioan. 
 După validarea mandatului prin hotărâre adoptată cu votul consilierilor prezenţi, potrivit legii, sa 
procedat la depunerea următorului jurământ : „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Unţeni. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu!”. S-a constatat că, consilierul validat este ortodox, va depune jurământul cu 
formula religioasă „Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. 
 Preşedintele de vârstă face cunoscut consilierului că jurământul se depune după următoarea 
procedură: consilierul validat se va prezenta în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar 
din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, va citi 
jurământul şi v-a pronunţa cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe 
un formular special. 
 Jurământul sa semnat în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al 
doilea s-a înmânat consilierului. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi, adoptarea  
proiectului de hotărâre privind completarea 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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Consilierii au fost de acord cu propunerea făcută de primarul comunei prin proiectul de hotărâre ca 

domnul consilier Achiţei V. Ioan să ia locul domnului consilier care a demisionat din partidul din care făcea 
parte. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre cu înscrierea 
persoanei alese prin vot secret. 

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

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 10 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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Preşedintele şedinţei a dispus o pauză de circa 5 minute pentru ca membrii comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare să aleagă din rândul membrilor săi un preşedintele şi 
secretarul. 

Comisia s-a retras. După puţin timp secretarul comisiei a dat citire procesului verbal al comisiei din 
care rezultă alegerea preşedintelui şi secretarului comisiei.  

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi,  adoptarea 
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni 
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 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. 
Se arată că proiectul de hotărâre are caracter individual şi, potrivit art.45, alin. (5) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuie adoptat prin vot secret. 

Secretarul consiliului local a înaintat buletinele de vot consilierilor, după care s-a explicat 
consilierilor modalitatea de votare. În ordine alfabetică fiecare consilier mergând în cabina de vot şi 
ulterior punând buletinul de vot într-o urnă special construită. După terminarea votării, comisia de 
validare a consiliului local aleasă de consiliul local în şedinţa de constituire a consiliului local prin 
hotărârea nr.1 din 29 iulie 20121 a deschis urna, au numărat voturile şi au întocmit procesul–verbal 
al comisiei. Secretarul comisiei de validare a dat citire proceselor verbal prin care s-a constatat că 
domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a obţinut votul unanimităţii consilierilor şi a fost 
desemnat în consiliul de administraţie, deci proiectul de hotărâre a fost aprobat 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 implementării programului „Biblionet – 
lumea în biblioteca mea” la Biblioteca comunală 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 a explicat despre necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre. La biblioteca 

comunală se va organiza o sală cu calculatoare prin care orice cetăţean al comunei poate avea acces la 
informaţii diverse. Consiliul local pune la dispoziţia spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte necesităţi inclusiv 
abonamentul la internet cât şi instruirea persoanei care se va ocupa de reţeaua de calculatoare. Calculatoarele 
cu reţea şi softurile necesare sunt asigurate prin programul biblionet. 

Se supune la vot propunerea primarului comunei prin proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
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  

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului 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 domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei arată că până acum nu s-a propus în consiliul local un asemenea statut, fiind 

obligaţia consiliului local pentru a avea statutul, consiliile locale din mandatele anterioare. Acest Statut poate 
fi modificat şi îmbunătăţit în permanenţă. 
 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 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
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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 privind revocarea Hotărârii nr.11/2012 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului 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 domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Viceprimarul comunei arată că a fost necesar a se revoca hotărârea deoarece în anexa la hotărâre au 

fost o serie de meci neajunsuri în ce priveşte situaţia juridică a imobilelor de la dispensarele medicale 
umane. Acum s-au găsit documentele necesare pentru a demonstra proprietatea şi a fi înscrise în anexă. 
Hotărârea nu şi-a produs efectul aşa, că poate fi revocată. 
 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 consilieri prezenţi, 10 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  
Adoptarea proiectului de hotărâre proiect privind însuşirea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului 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 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 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
9. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 9 - lea punct de pe ordinea de zi  
Adoptarea proiectului de hotărâre proiect privind decontarea navetei cadrelor didactice 

pentru lunile iulie şi august, anul 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 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 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
10. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 10 - lea punct de pe ordinea de zi  
Adoptarea proiectului de hotărâre proiect privind aprobarea rectificării  bugetului local pe 

anul  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 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 consilieri prezenţi, 10 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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Primarul comunei arată că s-a solicitat rectificarea bugetului local pentru cumpărarea unui  
Buldoexcavator nou. Consilierii dacă vor pot aproba şi la mâna a doua. 
 Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că este bine să avem utilaje şi să nu depindem de alţii. Acest 
utilaj este necesar. 

11. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 11 - lea punct de pe ordinea de zi  
probleme curente: 
Primarul comunei a arătat că în şedinţa trecută, consiliul local a aprobat suportarea unor cheltuieli 

neprevăzute din bugetul local pe anul 2012.Cu banii aprobaţi de consiliul local s-a suportat 
cheltuieli cu aducerea de la Suceava de morga Spitalului cadavrul un cetăţean cu domiciliul în 
comuna Blândeşti, cu mama domiciliată în satul Burleşti. Deoarece obligaţia înmormântării revine 
mamei a trebuit ca, consiliul local Unţeni să aprobe un sumele de bani cu întocmirea actului de 
deces la Suceava transportul cadavrului, mama declarând că nu are surse financiare pentru acest 
lucru. S-a cheltuit suma de 590 lei. Măcar mama decedatului a făcut groapa. 

Doamna consilier Axanei Mihaela-Alina a mulţumit primarului şi din partea părinţilor că la Poiana 
funcţionează şcoala primară şi nu au fost mutaţi elevii la Mînăstireni. Părinţii împreună cu primarul au făcut 
demersuri la Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru acest lucru. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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