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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 mai 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.204 din 21 mai 
2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii mai 2013 în data 29 
mai 2013 la Biblioteca comunală Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

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

aprilie, anul 2013; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 1 iunie 

2013 – 31 august 2013 inclusiv; 
4. Adoptare proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.16 din 17 august 2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Unţeni; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  anexei H.C.L. Unţeni nr. 46 
din 30.09.2010; 

6. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spaţiului de 79,16 mp din 
incinta Dispensarului medical uman Unţeni, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni 
în vederea amenajării unei farmacii, spaţiu ce excede cabinetului medical; 

7. 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. 
Nu au fost făcute propuneri. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi 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. 

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 
23.04.2013. 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,  adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie, 
anul 2013. 
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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. 
 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. 
3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de  

zi,  adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 1 iunie 
2013 – 31 august 2013 inclusiv. 

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. 
4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de  

zi,  adoptare proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.16 din 17 august 2012 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului 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. 
S-a explicat despre necesitatea completării HCL 16/2012. Faptul că sunt funcţionari ai primăriei 

care duc la îndeplinire, pe compartimente, activităţi în ce priveşte monitorizarea, coordonarea  si 
îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Unţeni cât şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului 
local. Este necesar a se cuprinde în ROF atribuţii în ceea ce priveşte şi această activitate. 
 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  adoptare proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  anexei H.C.L. Unţeni nr. 46 
din 30.09.2010. 

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 explică că a fost necesar a se modifica şi completa HCL nr.46/2010 

datorită solicitărilor Consiliului judeţean Botoşani în ce priveşte activitatea de salubrizare a comunei 
Unţeni până la intrarea în funcţiune a Sistemului integrat al deşeurilor ECOPROCES la nivelul judeţului. 
S-a solicitat ca contractele încheiate cu operatorii autorizaţi să prevadă faptul că aceste contracte 
încetează odată cu sistemul integrat la nivel judeţean. De asemenea s-a prevăzut în contract în ce priveşte 
deşeurile pe categorii, acele electrice şi lectrocasnice care să le preia tot acelaşi operator. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 
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- 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  adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spaţiului de 79,16 mp din 
incinta Dispensarului medical uman Unţeni, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni în 
vederea amenajării unei farmacii, spaţiu ce excede cabinetului medical. 

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 Achiţei V. Ioan arată că în expunerea de motive primarul comunei propune ca 
să se acorde un termen de 5-10 ani pentru ca să nu se plătească redevenţă deoarece pentru punerea în 
valoare a unei suprafeţe din spaţiului excedent al dispensarului medical  sunt necesare cheltuieli 
semnificative. Propune ca să se aprobe 10 ani de scutire. 
 Preşedintele şedinţei supune spre aprobare ca să se acorde 10 ani de scutire celui care va investi 
în spaţiul dispensarului pentru farmacie. Este foarte bine că se poate investi în clădire pentru ca cetăţenii 
să fie mai aproape pentru medicamente. 
 Primarul comunei arată că în urma situaţiei documentaţiei tehnico economice realizată s-a 
constatat că este necesar a se investi în spaţiul pentru farmacie, în clădire, investiţii în valoare totală de 
circa 48.910 lei fără mobilier (instalaţie electrică separată, refacerea în totalitate a tencuielilor, instalaţie 
electrică separată şi nouă, scurgere separată septică, etc.  
 S-a făcut expertiză tehnică  pentru acel spaţiu şi este evaluat la 700 lei cu TVA. Se investeşte 
peste 48.000 lei şi nu se ştie când se recuperează investiţia. De peste 20 de ani nu a investit nimeni în 
această clădire cu spaţiu foarte mare şi nu s-a investit nimic în aceasta. Numai s-a acoperit cu tablă şi s-a 
schimbat  stoleria, altfel  se distrugea toată clădirea. Se ştie cum a fost acoperişul din azbest distrus de 
timp şi intemperii. Oamenii sunt foarte bucuroşi să se facă farmacie acolo. Pot să nu facă venit şi 
rămânem cu investiţia.  

Doamna consilier Prisacariu Viorica arată că se constată că această clădire în spaţiul excedentar 
cabinetului medical se degradează oricum. Este prima investiţie care este pentru toată lumea. Nu pentru 
un număr restrâns de persoane (bar, discotecă sal altele). 

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

Primarul comunei arată că în baza împuternicirii dată de consiliul local a subconcesionat iazul 
Mînăstireni, deoarece cel care a concesionat până în prezent acest iaz nu a putut face nimic din cauza 
cetăţenilor. Nouă investitor va investi în dig care este rupt de ape, va face deversor, va curăţa iazul şi îl va 
pune în valoare. De peste 15 ani nu mai are apă. Doreşte să concesioneze şi iazul Burla, dar după ce va fi 
inventariat în domeniul privat al comunei. Acest iaz nu mai are luciu de apă dinainte de revoluţie. 
 În legătură cu apa curentă  în satul Burla, arată că astăzi cetăţenii acestui sat vor avea apă la 
robinete şi în case. 
 În legătură cu Şcoala Unţeni, un colţ al clădirii a fost construit pe o fostă groapă din carer cauză 
s-a lăsat cu crăpături. S-a făcut expertiză tehnică şi noroc că s-a lăsat la deal.  
 În continuare a arătat că un cetăţean din satul Unţeni doreşte să închirieze magazia de cereale de 
la fostul AEI. Face cunoscut conţinutul cererii.  
 Doamna consilier Prisacariu Viorica a arătat că este bine să se dea celui care a solicitat şi aşa au 
trecut peste 23 de ani şi nu s-a investit nimic în aceasta.  
 Primarul comunei arată că poate vine un investitor mare. Trebuie să se facă documentaţie de 
evaluare. 
 În legătură cu piatra pentru drumuri, având în vedere bugetul nu se poate pune decât pe drumul 
comunal. Se are în vedere construirea a două podeţe unde este strict necesar a se construi pentru dirijarea 
apei, altfel se distrug drumurile (în satul Burleşti şi pe drumul comunal la Văiugi. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Tucaliuc Elena 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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