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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2013 

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. 56 din 22 martie 
2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii martie 2013 în data 
de 29 martie 2013, ora 1100, la Şcoala Gimnazială nr.1 Unţeni, cu rmătoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei Unteni, judeţul 

Botoşani pentru anul 2013; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.41 din 5 decembrie 2012; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.28/2012; 
5. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului privat al 

comunei Unţeni; 
6. Adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare pentru fundamentarea 

unui schimb de terenuri între domeniul privat al comunei Unţeni şi Comisia comunală pentru 
stabilirea proprietăţii private asupra terenurilor Unţeni, judeţul Botoşani; 

7. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri 
aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani şi Comisia comunală 
pentru stabilirea proprietăţii private asupra terenurilor Unţeni, judeţul Botoşani; 

8. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
februarie, anul 2013; 

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

funcţie. De asemenea au fort prezenţi delegaţii săteşti Toma Vasile şi 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 Achiţei V. Ioan, cel mai în vârstă consilier a dat cuvântul doamnei  
consilier Tucaliuc Elena, preşedintele de şedinţă aleasă prin Hotărârea nr.16 din 26 februarie 2013 să 
conducă şedinţa consiliului local pentru perioada 1 martie 2013 – 1 iunie 2013. 

Preşedinta şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
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 Unţeni a propus ca pe ordinea de zi să fie introdus un nou punct: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a comunei  
Unţeni ca membru A.D.I. „AQUA BOTOŞANI” pentru anul 2013. 

Se supune spre aprobare propunerile primarului comunei prin vot deschis şi ridicare de mâini. 
- 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 propunerea primarului comunei cu includerea pe ordinea de zi 
a unui punct a fost aprobat în unanimitate. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată prin vot deschis şi ridicare de mâini. 
- 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 a fost aprobată în unanimitate. 
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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 ordinare din data de 
26.02.2013. 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 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul s-a abţinut. 

Procesul verbal a fost aprobat cu votul tuturor consilierilor prezenţi. 
2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de  

zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei Unteni, 
judeţul Botoşani pentru anul 2013. 

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 prezintă expunerea de motive care a stat la baza proiectului de hotărâre. După 

prezentarea expunerii de motive primarul comunei specifică că prin aceasta s-a explicat totodată, pe larg, 
destinaţia propusă pentru banii publici, venituri şi cheltuieli propuse. Primarul comunei arată doamnei 
consilier Bercea Cristina-Maria şi Dolhăscu Iuliana că ar trebui să se abţină în ce priveşte aprobarea unor 
sume de bani pentru culte având în vedere că sunt soţiile preoţilor din satele Burleşti şi respectiv Unţeni. 
Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că este primul buget care este defalcat echitabil pe toate capitolele 
din toate activităţile comunei. Personal a reţinut că se doreşte să se cumpere un buldoexcavator cu lamă, 
care este foarte util activităţii unei primării. Fară un asemenea utilaj la primărie este ca şi ca un om fără 
lopată pe lângă casă. 

Un alt lucru foarte bun este că s-a prevăzut la satul Burla, un sat mic,  să fie branşat la satul 
Unţeni. Este foarte important ca şi satul Burla să aibă apă, având în vedere că în anul 2012 a fost secetă 
foarte mare şi satul Burla nu avea apă în fântâni, fiind nevoiţi să vină la Unţeni şi să cumpere apă. Ar fi 
bine ca şi celelalte sate să aibă apă curentă.  

Proiectul de buget este foarte bine prezentat de primar şi corect. 
Primarul comunei arată că în această iarnă  s-au cheltuit mulţi bani cu deszăpezitul, fiind o iarnă 

capricioasă în ce priveşte cantităţile de zăpadă căzută şi viscolul.  
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini.  

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

 Doamna consilier Bercea Cristina-Maria arată că se abţine de a vota proiectul de hotărâre în 
întregime. Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că se abţine parţial de a vota proiectul de hotărâre, 
numai în ce priveşte capitolul cu banii alocaţi în buget pentru culte. 
 Domnul consilier Toma Constantin arată că la propunerile pentru buget trebuiau invitaţi şi 
consilierii să-şi spună şi ei punctul de vedere. Primarul comunei arată că nu a fost oprit nimeni de a veni 
să-şi spună punctul de vedere. Consilierul Toma Constantin arată că nu au fost invitaţi măcar preşedinţii 
comisiilor consiliului. 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru (consilierii: Achiţei V. 
Ioan, Andrişan Laura, Axanei Mihaela-Alina, Fortoeş V. Costel, Listar Gheorghe-Manole, Paladi 
Constantin, Prisacariu Viorica şi Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, 3 (trei) s-au abţinut (consilierii 
Bercea Cristina-Maria, Toma Constantin  şi Dolhăscu Iuliana – parţial abţinându-se să voteze art.12, alin. 
(4) din proiectul de hotărâre. 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adopta cu majoritate cakificată de 
voturi, minimul necesat fiind majotatea simplă (jumătate + 1). 

Primarul comunei a părăsit sala de şedinţă după luarea la cunoştinţă a rezultatului voturilor şi a 
faptului că un consilier din grupul de consilieri PNL a optat să se abţină pentru întreg proiectul de 
hotărâre şi nu parţial. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  
zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.41 din 5 decembrie 2012. 
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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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Având în vedere că proiectul de hotărâre se referă la o persoană, s-a supus aprobării consiliului 

local aprobarea proiectului de hotărâre prin vot secret. 
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. 
4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  

zi, adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.28/2012. 
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 pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

- 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. 
5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea 

de zi adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului privat al 
comunei 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. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

- 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. 
6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea 

de zi  adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare pentru 
fundamentarea unui schimb de terenuri între domeniul privat al comunei Unţeni şi Comisia 
comunală pentru stabilirea proprietăţii private asupra terenurilor 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 supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

- 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. 
7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de  

zi, adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri 
aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani şi Comisia comunală pentru 
stabilirea proprietăţii private asupra terenurilor 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. 
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 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 
- 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. 
8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de  

zi, adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
februarie, anul 2013. 

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 supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

zi, adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a comunei Unţeni 
ca membru A.D.I. „AQUA BOTOŞANI” pentru anul 2013. 

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. 

- 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. 
11. Probleme curente: 
Nefiind alte probleme de discutat, preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei 

consiliului local. 
  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Tucaliuc Elena 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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