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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 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.23 din 23 
ianuarie 2015, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință ordinară Consiliul local pentru data de 
29 ianuarie 2015, ora 13,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea unei informări; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 

decembrie, anul 2014; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului comunei Unţeni pe anul 2014; 
5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Unțeni perioada 2014-2020; 
6. Adoptare proiect de hotărâre privind încetarea mandatului înainte de termen a doamnei 

consilier Axanei Mihaela-Alina; 
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 2015; 

8. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 consilieri în 

funcţie, absentând nemotivat doamna consilier Axanei Mihaela-Alina. Au fost prezenți și delegații 
sătești Anton Constantin și Toma Vasile. 

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 Achiţei V. Ioan, cel mai în vârstă consilier, a dat cuvântul doamnei consilier 
Dolhăscu Iuliana, președinte de ședință aleasă prin Hotărârea nr.51 din 21 noiembrie 2014 să conducă 
şedinţa consiliului local pentru lunile decembrie 2014 precum și pentru lunile ianuarie și februarie 
2015 să preia conducerea lucrărilor ședinței. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței solicită consilierilor și viceprimarului comunei dacă au propuneri de 

făcut  în ceea ce privește modificarea ordinii de zi. 
Nu au fost făcute propuneri. 
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 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 convocată de îndată din data 
8 ianuarie 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. 
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare procesul verbal prezentat, prin vot deschis şi 

ridicare de mâini. 
- Cine este pentru ? 
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- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul-verbal 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 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. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Viceprimarul comunei arată că, în fiecare început de an se prezintă o asemenea informare 
pentru a se cunoaște situația asistenților personali precum și cei care primesc indemnizații lunare în 
comună.  
 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 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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 decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
decembrie, anul 2014. 

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. 
 Viceprimarul comunei arată că a propus plata în întregime potrivit solicitării Școlii Gimnaziale 
nr.1 Unțeni. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan a întrebat dacă în anul 2014 s-a plătit în totalitate naveta 
cadrelor didactice sau dacă au fost probleme cu plata navetei? Viceprimarul comunei arată că s-a plătit 
naveta în totalitate. 
 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 (zece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru-consilierii Achiței Ioan, 
Andrișan Laura, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Paladi Constantin, 
Prisacariu Viorica, Toma Constantin 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 majorității 
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 aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului comunei Unţeni pe anul 2014. 

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. 
 S-a arătat că așa a prevăzut legea pentru secretarul unităților administrativ teritoriale, 
evaluarea performanțelor profesionale se face de primarul comunei la propunerea consiliului local.  
 Se 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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 propunerii de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului comunei Unţeni pe anul 2014. 

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. 
 S-a arătat că așa a prevăzut legea pentru secretarul unităților administrativ teritoriale, 
evaluarea performanțelor profesionale se face de primarul comunei la propunerea consiliului local.  
 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 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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 Strategiei de dezvoltare locală a comunei Unțeni 
perioada 2014-2020. 

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. 
 S-a arătat că așa a prevăzut legea pentru secretarul unităților administrativ teritoriale, 
evaluarea performanțelor profesionale se face de primarul comunei la propunerea consiliului local.  
 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 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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 privind încetarea mandatului înainte de termen a doamnei 
consilier Axanei Mihaela-Alina. 

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. 

Președintele ședinței supune spre aprobare, prin vot secret proiectul de hotărâre având în 
vedere prevederile art.45, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu 
modificări şi completări. S-a explicat că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat 
şi ca urmare a cererii unei persoane fizice. 

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” într-o 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. 
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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 de voturi, respectiv 
7 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 voturi abținere. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi:   
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 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. 
 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Viceprimarul comunei arată că în fiecare an este necesar a se adopta un asemenea proiect de 
hotărâre. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că se arată în proiectul de hotărâre că cei care fac parte 
din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, sunt scutiți de până la100% de la plata impozitelor și 
taxelor locale, iar apoi se arată că sunt scutiți până la 200 lei.  
 S-a explicat că persoanele sunt scutite de până la 100% cei care au impozite și taxe locale de 
până la 200 lei, aliniatul al doilea făcând trimitere la litera e) și f) din articol, adică nu mai mult de 200 
lei de persoană. De exemplu, dacă o persoană are de plătit impozite și taxe locale de 150 lei pe anul 
2015, este scutit 100%, adică 150 lei, dar dacă altă persoană are de plătit impozite și taxe locale de 250 
lei pe anul 2015, va fi scutit numai pentru suma de 200 lei, plătind 50 lei.  
 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 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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. 

9. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 9 - lea punct de pe ordinea de zi: 
Probleme curente. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan a solicitat să se ia măsuri cu drumurile comunale, deoarece 
sunt deteriorate mult. 

Viceprimarul comunei arată că acestea trebuie să se zvânte, ca să se poată lucra. 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Dolhăscu Iuliana 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
 
 


