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ROMÂ�IA 
CO�SILIUL LOCAL U�ŢE�I 
JUDEŢUL BOTOŞA�I 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 noiembrie 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.221 din 
21 noiembrie 2016, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 28 noiembrie 2016, ora 9,00  la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru 
activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru luna octombrie 2016; 

4. Adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2017; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
decembrie din anul 2016 precum și pentru lunile ianuarie și februarie din anul 
2017; 

6. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor 
municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar; 

7. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local pe anul  
2016; 

8. Adoptare proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 

9. Adoptare proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.7/2016; 
10. Adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului orar al compensațiilor 

bănești care se vor acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență Unțeni, aferent timpului de lucru prestat la intervenții și la celelalte 
activități prevăzute în Programul serviciului de urgență voluntar; 

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

consilieri în funcţie, De asemenea a fost prezent și delegatul sătesc Mareș Florin. 
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 Listar Gheorghe-Manole ales  președinte de ședință prin Hotărârea 
nr.19 din 24 august 2016 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile septembrie, 
octombrie și noiembrie, anul 2016, a deschis lucrările ședinței.  

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Propune ca pe ordinea de zi să fie introduse încă două puncte, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant într-o comisie de 

contestații; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de dezvoltare şi 

investiţii publice pe anul 2016. 

Supune spre aprobare propunerea făcută: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
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- Cine se abţine 
Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 

unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
Supune spre aprobare ordinea de zi completată: 

- 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 completată a fost aprobată în 
unanimitate. 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului consiliului local prezentarea procesului-

verbal al ședinței anterioare. 
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 28 octombrie 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 obiecții. 
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 

- 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 procesul verbal prezentat a fost aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi 
pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 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 Timișag Artemizia a întrebat ce funcție se transformă, de ce trebuie 
transformat postul de director cămin cultural, deoarece nu va mai fi nici o persoană care să se 
îngrijească de costumele populare. Postul vacant de la urbanism nu poate fi ocupat decât de 
arhitect. 
 Secretarul comunei arată că începând din luna mai actele normative privitor la 
autorizațiile de construcții nu pot fi făcute decât de un compartiment specializat în urbanism. 
În Nota de fundamentare este explicat situația apărută potrivit legislației. În baza acestor 
modificări legislative, este obligatoriu, așa cum a arătat printr-o adresă a Consiliul județean 
Botoșani, despre obligativitatea înființării acestui compartiment care să fie ocupat de către o 
persoană, funcție publică de execuție. Pentru înființarea funcției publice trebuia transformat 
un post vacant, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Cum, conform O.U.G. 
nr.63/2010 și a adresei Instituției Prefectului județului Botoșani dată în aplicarea acestui act 
normativ, nu putem avea în organigrama și statul de funcții mai mult de 22 persoane (funcții 
ocupate și vacante). Primarul comunei a propus prin Nota de fundamentare și prin proiectul de 
hotărâre transformarea postului de director cămin cultural (vacant) din activitatea publică de 
cultură (fiind deci desființat), funcția publică de execuție de consilier în Compartimentul 
urbanism (post vacant, care poate fi ocupat potrivit legii). Nivelul pregătirii persoanei care va 
ocupa funcția este dat prin proiectul de hotărâre și cu respectarea legii. Trebuie dat un răspuns 
la adresa Consiliului județean Botoșani despre aplicarea legii. 
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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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică, Bercea Cristina-Maria, Andrișan Laura și 
Tucaliuc Elena), nici unul împotrivă, unul s-a abţinut  – doamna consilier Timișag Artemizia. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi . 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind decontarea navetei 
personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna octombrie 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.  
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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică, Timișag Artemizia, Andrișan Laura și 
Tucaliuc Elena), nici unul împotrivă și o abţinere – doamna consilier Bercea cristina-Maria . 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 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. 

Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat despre zonele din intravilan cum s-au 

stabilit? Ar trebui să se facă o expertiză pentru zonare.  
Primarul comunei arată că pentru expertizarea terenurilor intravilane și extravilane 

trebuiesc mulți bani. Expertizarea reprezintă o cheltuială colosală, vor crește impozitele și 
taxele locale. 

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 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 în unanimitate. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile decembrie din anul 2016 precum și pentru lunile ianuarie și 
februarie din anul 2017.  

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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat 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 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 în unanimitate. 
Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor de 

colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar. 
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 Ioan arată că la Stăuceni, după darea în folosință, taxa de 
salubrizare va fi mai mare. 
 Primarul comunei arată că acest proiect este un proiect european și primăria a aderat în 
anul 2010. Nu se mai poate ieși din acest proiect, deoarece au fost mari cheltuieli cu 
înființarea acestuia. În prezent sunt comune care au taxa de salubrizare mai mare și trebuie 
redus potrivit calculelor făcute de A.D.I. Ecoproces Botoșani, iar cele care sunt mai mici să 
fie ridicate. 
 Domnul consilier Achiței Ioan arată că ar trebui mașinile de colectare să circule și pe 
străduțele mai mici, nu numai pe străzile principale. 

Primarul comunei arată că mașinile care vor colecta deșeurile din comună și le vor 
duce la Stăuceni, nu vor putea face acest lucru, deoarece vor fi dotate cu GPS-uri. Deci vor 
colecta numai de la locurile de colectare stabilite, prin proiectul din anul 2010. 

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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică, Bercea Cristina-Maria, Andrișan Laura și 
Tucaliuc Elena), nici un vot împotrivă, unul s-a abţinut  – doamna consilier Timișag 
Artemizia. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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. 
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 ? 
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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 proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind abrogarea Hotărârii 
nr.7/2016. 

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. 
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 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 aprobat în unanimitate. 

Punctul 8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant într-o comisie de contestații. 

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 comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier Bercea Cristina-Maria solicită consilierilor să numească altă 

persoană pentru această funcție, deoarece nu poate face parte din comisie fără știrea ei.  
S-a explicat că la comuna Unțeni nu s-a depus nici o contestație pentru ocuparea 

funcției de director, deci este posibil să facă parte dintr-o asemenea comisie la altă localitate 
unde s-au depus contestații. 

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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică, Andrișan Laura),  trei împotrivă (consilierii: 
Bercea Cristina-Maria, Timișag Artemizia și Tucaliuc Elena), nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 9. Adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea Programului 
anual de dezvoltare şi investiţii publice pe 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. 

Două comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat de ce trebuie legate dosarele prin 

serviciu de legătorie, deoarece înainte băieții legau documentele. 
Primarul comunei arată că legarea dosarelor este o muncă specializată și trebuiește 

făcută de persoane autorizate. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
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- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică, Andrișan Laura și Tucaliuc Elena),  două 
împotrivă (consilierii: Bercea Cristina-Maria și Timișag Artemizia), nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 4. Probleme curente. 
Primarul comunei a prezentat o informare privitor la participarea la ”Misiunea 

Economică privind Identificarea Oportunităților de Investiții pentru Administrația Publică 
Locală”, care a avut loc în perioada 10.10.2016 – 23.10.2016. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan întreabă de ce nu se va face nimic în anul 2016 cu 
banii pentru drum? 

Primarul comunei arată că trebuia făcută actele necesare pe cale ierarhică. Din banii 
dați s-au făcut studii, expertize, autoriză, avizări, etc. Nu vede că va putea face lucrări fără 
autorizație de construire. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că ar fi dorit să se scoată autorizație de construire 
odată cu Proiectul tehnic. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 


