ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 28 decembrie 2015
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.207 din 22
decembrie 2015, viceprimarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru
data de 28 decembrie 2015, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
lunile ianuarie, februarie și martie, anul 2016;
3. Adoptarea proiectului de hotărâre prin care se ia act de demisia unui consilier;
4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind împuternicirea unei persoane într-o
Adunare a creditorilor;
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 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 2016;
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în conformitate cu
prevederile art. 1 alin. 1) si alin. 2) din Anexa nr. 1, capitolul I, lit. B și ale art. 1
alin. 1 și 2 din Anexa nr. 1, capitolul II, lit. L din Legea cadru nr. 284/2010, cu
modificările si completările ulterioare, privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
7. Probleme curente.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri din total de 11 consilieri în
funcţie, absentând nemotivat consilierul Toma Constantin, Bercea Cristina-Maria. A fost absentă și
doamna Nastasiu Geanina-Mihaela care a depus demisia din funcția de consilier în data de 16
decembrie 2015 la Președintele consiliului local. A fost prezent delegatul sătesc Toma Vasile,
absentând nemotivat delegatul 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, președintele de ședință ales prin Hotărârea nr.51 din 30
octombrie 2015 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile noiembrie și decembrie, anul 2015.
Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi.
Viceprimarul comunei, consilier în Consiliul local aduce la cunoștința consiliului că la
punctul 6 nu votează în nici un fel pentru ca să nu fie conflict de interese sau incompatibilități.
Se supune spre aprobare ordinea de zi:
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Cine se abţine
Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul
s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată cu votul consilierilor prezenți.
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
15 decembrie 2015. 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.
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Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat:
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Cine se abţine ?
Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, opt (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat 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 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile
ianuarie, februarie și martie, 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 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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 prin care se ia act de demisia unui consilier .
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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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 împuternicirea unei persoane într-o Adunare a
creditorilor.
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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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.
5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea 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 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.
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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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.
6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi:
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului

pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile
art. 1 alin. 1) si alin. 2) din Anexa nr. 1, capitolul I, lit. B și ale art. 1 alin. 1 și 2 din
Anexa nr. 1, capitolul II, lit. L din Legea cadru nr. 284/2010, cu modificările si
completările ulterioare, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice.
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.
Domnul consilier Paladi Constantin a arătat că nu va participa le acest vot (nu va vota în nici
un fel)

Se supune spre aprobare, prin vot secret proiectul de hotărâre, deoarece în proiectul de
hotărâre se referă la unii salariați din aparatul de specialitate al primarului comunei persoane
fizică, făcându-se trimitere la prevederile art. art.45, alin. (5) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele
şedinţei a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” întro căsuţă a buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În
situaţia în care nu se respectă această regulă, votul este considerat nul.
Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul,
buletinele de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a
dat o pauză de circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a
consiliului local să se retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu
rezultatul votului.
La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate
simplă.
Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 6 (șase) au votat pentru, un vot împotrivă, nici unul sa 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:
Probleme curente:
Președintele de ședință a urat consilierilor și personalului primăriei un nou an cu bucurii și
sănătate. La fel și ceilalți colegi.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Achiței V. Ioan

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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