ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2018
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.10 din
23 ianuarie 2018, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară
pentru data de 29 ianuarie 2018, ora 12,00 la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
documentației tehnice-economice (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții „REABILITAREA
ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDETUL
BOTOSANI”;
3. Adoptare proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „REABILITAREA ȘI
MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDETUL
BOTOSANI”;
4. Adoptare proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni
pentru anul școlar 2018-2019;
5. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Unţeni, judeţul Botoşani;
6. Adoptare proiect de hotărâre privind completarea și ținerea la zi a Registrului
agricol în format electronic;
7. Adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea unei informări;
8. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Unțeni pe anul 2017;
9. Probleme curente.

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11
consilieri în funcţie, absentând nemotivat doamna consilier Bercea Cristina-Maria. Delegatul
sătesc a fost prezent. Primarul comunei a absentat de la lucrările ședinței fiind cu rezolvarea
unor probleme urgente la nivel de județ.
Domnul consilier Adomnicăi Vasile ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.69
din 18 decembrie 2017 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2017, constată că potrivit prevederilor art.40, alin. (1) coroborate cu prevederile art.45
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 deschizând lucrările
ședinței.
Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi.
Supune spre aprobare ordinea de zi prezentată:
- 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 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
Președintele ședinței a solicitat secretarului consiliului local prezentarea procesuluiverbal al ședinței anterioare.
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Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei de îndată din data
de 9 ianuarie 2018. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat.
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat:
- 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 un consilier nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a documentației tehnice-economice (faza DALI) aferentă obiectivului de
investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI,
COMUNA UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI”.

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 prin aceste lucrări va crește termic la interior
(pe timp de iarnă). Tabla de pe școală trebuie schimbată, deoarece nu are vechime mare (pusă
prin anul 2000). Și următorul proiect de hotărâre are legătură cu acest proiect.
Viceprimarul comunei arată că trebuie schimbată tabla și pusă alta, deoarece trebuie
schimbat întreg acoperișul de pe școală. Acești sunt bani europeni pentru reabilitarea școlii.
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că totuși prin proiect sunt bani pe care-i
plătește consiliul local, de exemplu cu implementarea. De s-ar face și pentru celelalte școli.
Viceprimarul comunei arată că cheltuielile neeligibile sunt suportate de consiliul local.
Toți elevii din clasele V-VIII din comună învață la Școala Gimnazială nr.1 Unțeni.
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 ?
- 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 în unanimitate.
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului
„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA
UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI”.

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 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 în unanimitate.
Punctul 4. Adoptare proiect de hotărâre privind organizarea rețelei
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școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2018-2019.

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 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 în unanimitate.
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea
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 ?
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 în unanimitate.
Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea și ținerea la zi
a Registrului agricol în format electronic.
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.
Doamna consilier Timișag Artemizia a solicitat consilierilor să respingă proiectul de
hotărâre deoarece este bine să se țină și pe format de hârtie. Dacă se pierde informația
electronică, dacă se blochează programul interconectat cu A.P.I.A.?
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că scripticul v-a dispărea, totul va fi electronic,
cu timpul.
Doamna consilier Tucaliuc Elena arată că și ea este de acord ca să rămână și în format
hârtie registrele agricole.
S-a explicat că potrivit modificărilor aduse la lege cu privire la registrele agricole
prevede expres că începând cu 1 ianuarie 2018 registrele agricole se țin numai în formar
electronic, care se înscriu în RAN (registrul agricol național) care este interconectat la nivel
național și nu se poate pierde informația. Totuși, ca excepție de la această regulă generală,
sunt localitățile care nu au implementat suficient registrul în format electronic, putând stabili
ca acesta să fie pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de
care dispune. Până în acest an la noi au fost ambele variante.
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 ?
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- Cine se abţine ?
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru – consilierii Achiței
V. Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Costin C. Dumitru, Dolhăscu Iuliana, Listar
Gheorghe-Manole, Prelepcian V. Daniel-Mihai,Soveja Fănică, nici unul împotrivă, 2(doi)
consilieri s-au abţinut- consilierii Timișag Artemizia și Tucaliuc Elena.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de
voturi.
Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre 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.
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat câte vizite a făcut asistentul social la asistenții
personali ai persoanelor cu handicap?

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru - consilierii
Achiței V. Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Costin C. Dumitru, Dolhăscu Iuliana,
Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian V. Daniel-Mihai,Soveja Fănică și Tucaliuc Elena, nici
unul împotrivă, un consilieri s-a abţinut- consilierii Timișag Artemizia.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea propunerii de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unțeni pe 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.
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 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 în unanimitate.
Punctul 9. Probleme curente.
Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că în calitatea de secretar al comisiei de
specialitate al consiliului local din care face parte, solicită ca la biblioteca comunei nu este
alimentare cu energie electrică de 2 luni de zile. De la ploaie nu mai funcționează. I se pune
pumnul în gură să nu mai ridice această problemă. Este jale la bibliotecă. Se fac nunți,
cumătrii, și altele, după care rămâne mizerii de nedescris. La deszăpezire prin jurul bibliotecii
nu vine nimeni. La încăperea cu lemne trebuie o încuietoare. Pentru birourile calculatoarelor
nu s-a făcut nimic. Să se facă acoperișul pentru că se distruge tot. A reparat de unități de
calculator pe banii proprii. Cum se poate rezolva ca pentru fiecare calculator să fie câte o
masă, căci cele pe care funcționează au fost primite de la școală, vechi și șubrede.
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că acolo unde plouă de fapt nu plouă. Sunt
câteva locuri prin acoperiș unde se infiltrează apa. Trebuie văzut unde sunt scurgerile și să se
repare acele locuri.
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Doamna consilier Timișag Artemizia solicită să se ia măsuri pentru ca autobuzul să
vină și în satul Burla, pentru obținerea licenței și pentru acest sat. Măcar de trei ori pe
săptămână să vină autobuzul.
Viceprimarul comunei arată că nu mai are clienți. măcar abonamente pentru copii.
Când o să fie asfalt și în satul Burla, cu siguranță îi va conveni să facă curse și în satul Burla.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Adomnicăi Vasile

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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