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               ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
       JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Unţeni din data de 29 iunie 2012 

 
 In baza Ordinului Prefectului judeţului Botoşani nr.125 din 20 iunie 2008 s-au convocat consilierii 
aleşi la data de 10 iunie 2012 în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Unţeni, judeţul 
Botoşani. 
 Prin Convocatorul nr.2520 din 21 iunie 2012, consilierii aleşi la data de 10 iunie 2012 au luat la 
cunoştinţă, sub semnătură, despre organizarea şedinţei de constituire a consiliului local, precum şi ordinea de 
zi a şedinţei de constituire potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 republicată a administraţiei publice locale 
cu modificările şi completările locale şi ale prevederilor O.G. nr.35/2002 aprobată prin Legea nr.673/2002, 
astfel : 

1) Alegerea comisiei de validare ; 
2) Validarea consilierilor aleşi ; 
3) Constituirea Consiliului local; 
4) Alegerea preşedintelui de şedinţă ; 
5) Alegerea viceprimarului ; 
6) Alegerea comisiilor de specialitate. 
Lucrările şedinţei au avut loc în Clubul de teatru al Şcolii cu clase I-VIII  Unţeni, la care au  

fost prezenţi toţi consilierii aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012. De asemenea au mai fost convocaţi şi 
cei 45 supleanţi ai consilierilor aleşi. În sala de şedinţă au fort prezenţi aproximativ 15 supleanţi ai 
consilierilor aleşi şi 12 cetăţeni. 
 Înainte de începerea şedinţei de constituire s-a verificat prezenţa consilierilor convocaţi şi adresele 
de la partide privind confirmarea calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales, au fost verificate 
Monitoarele oficiale – Partea I în care au fost publicate listele partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale pentru care au fost depuse rapoartele detaliate al venitorilor şi cheltuielilor elctorale, 
conform art.38, alin. (1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale şi  s-a procedat  la consemnarea consilierilor prezenţi, constându-se că sunt prezenţi 
toţi cei 11 consilier aleşi . 
 S-a identificat decanul de vârstă dintre consilierii aleşi precum şi pe cei 2 consilieri dintre cei mai 
tineri. Decanul de vârstă este doamna Prisacariu Viorica în vârstă de 59 ani şi cei doi mai tineri fiind domnul 
Listar Gheorghe Manole în vârstă de 31 ani şi doamna Axanei Mihaela Alina în vârstă de 32 ani. 

Se deschide şedinţa de constituire a consiliului local. 
Din partea Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani au fost prezenţi la şedinţă domnul Urigiuc 

Constantin şi doamna Markiewicz Mihaela. 
 Reprezentantul Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani domnul Urigiuc Constantin a luat cuvântul 
făcând cunoscut următoarele: 
  Doamnelor şi domnilor consilieri 
  Domnule primar 
  Stimaţi invitaţi 
 Prin Ordinul nr.125 din 20 iunie 2012 emis de Prefectul Judeţului Botoşani, aţi fost 
convocaţi astăzi la şedinţa de constituire a Consiliului local ales ca urmare a desfăşurării la 
alegerilor pentru autorităţile publice locale din data de 10 iunie 2012. 
 Au fost convocaţi 11 (unsprezece) consilieri aleşi, care sunt toţi prezenţi. 
 De asemenea a fost convocat şi primarul validat prin sentinţa judecătorească conform Şedinţei 
Camerei de Consiliu din 21 iunie 2012, dosar nr.8591/193/2012. 
 La şedinţă participă un număr de 27 cetăţeni din comuna Unţeni (supleanţi ai consilierilor aleşi  şi 
alte persoane) 

Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art. 38 din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale în sensul că a fost depus la 
Autoritatea Electorală Permanentă raportul veniturilor şi cheltuielilor de către fiecare partid politic 
şi prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată privind prezenţa la şedinţă a 
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consilierilor aleşi în data de 10 iunie 2012, constat că şedinţa este legal constituită şi declar deschise 
lucrările acesteia. 

Văzând prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, lucrările şedinţei de 
constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, respectiv d-na PRISACARIU VIORICA, 
asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, respectiv d-l LISTAR GHEORGHE-MANOLE şi d-na 
AXENEI MIHAELA-ALINA. 
 Invit pe d-na PRISACARIU VIORICA preşedinte de vârstă, să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei.  

Preşedintele de şedinţă (cel mai în vârstă): 
 Doamnelor şi domnilor consilieri 
  Domnule primar 
  Stimaţi invitaţi 
 Şedinţa de constituire a consiliului local Unţeni din data de 29 iunie 2012 are pe ordinea de 
zi următoarele puncte : 

1) Constituirea grupurilor de consilieri  
2) Alegerea comisiei de validare 
3) Validarea consilierilor aleşi 
4) Alegerea preşedintelui de şedinţă 
5) Depunerea jurământului de către primar  
6) Alegerea viceprimarului 
7) Alegerea comisiilor de specialitate 

După prezentarea ordinei de zi, preşedintele de şedinţă propune a se lua o pauză de 10 
minute în timpul căreia se vor constitui grupurile de consilieri conform prevederilor art. 24 din 
Statutului aleşilor locali - Legea nr. 393/2004 şi O.G. nr. 35/2002. 

Concomitent secretarul unităţii administrativ teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi 
asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum 
acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie, constatându-se totodată că: 

- Nu au fost însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, 
potrivit legii cu calitatea de consilier. 

- Primarul comunei nu a candidat şi pentru funcţia de consilier. 
După finalizarea celor 10 minute de pauză preşedintele de şedinţă a dispus reluarea lucrărilor 

şedinţei de constituire a consiliului local. 
Preşedintele de vârstă a şedinţei face cunoscut că se trece la discutarea celui de-al doilea punct de pe 

ordinea de zi, Alegerea comisiei de validare 
Preşedintele de şedinţă face cunoscut consilierilor aleşi că potrivit art.4 alin.1 din O.G. nr.35/2002 

aprobată prin Legea nr.673/2002, la nivelul consiliului local se constituie o comisie de validare compusă din 
3-5 membri. Preşedintele de şedinţă propune  numărul de membri ai comisiei de validare să fie formată din 3 
consilieri. 

Solicită să se facă propuneri pentru numărul membrilor în comisia de validare, propunând ca doi 
membri în comisia de validare să fie din rândul grupului de consilieri constituit de U.S.L. şi un membru din 
grupul de consilieri constituit de PRM, PD-L şi PP-DD, ţinând cont de ponderea în consiliul local. 

 Cine este pentru ? 
 Cine este împotrivă ? 
 Cine se abţine ? 
Propunerea privind numărul membrilor comisiei de validare se supune la vot deschis (prin ridicare 

de mâini). 
Propunerea preşedintelui de vârstă a  fost aprobată în unanimitate:  

voturi pentru = 11(unsprezece) 
În continuare preşedintele de şedinţă solicită reprezentanţilor grupurilor de consilieri să facă 

propuneri pentru consilierii care vor alcătui comisia de validare. 
Domnul consilier Paladi Constantin propune ca din comisia de validare să facă parte următorii 

consilieri aleşi: Fortoeş Costel, Listar Gheorghe-Manole şi Tucaliuc Elena ţinând cont de ponderea în 
consiliul local. Nu s-au făcut şi alte propuneri. 

Preşedintele de vârstă face precizarea că persoanele nominalizate nu participă la vot. 
 Se supun  la vot cele 3 propuneri. 
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Pentru  domnul consilier Fortoeş Costel :  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat .pentru, nici unul împotrivă, consilierul Fortoeş 
Costel s-a abţinut de la vot. 
 Având în vedere rezultatul votului domnul Fortoeş Costel este membru al comisiei de validare. 

Pentru domnul Listar Gheorghe-Manole;   
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat .pentru, nici unul împotrivă, consilierul Listar 
Gheorghe-Manole s-a abţinut de la vot. 
 Având în vedere rezultatul votului domnul Listar Gheorghe-Manole este membru al comisiei de 
validare. 

Pentru doamna Tucaliuc Elena;   
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat .pentru, nici unul împotrivă, doamna Tucaliuc Elena 
s-a abţinut de la vot. 
 Având în vedere rezultatul votului doamna Tucaliuc Elena este membru al comisiei de validare. 
 În continuare se dă citire şi se supune la vot hotărârea nr.1 prin care se aprobă componenţa  
Comisiei de validare. 
   - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, comisia de validare este legal constituită. 
 Preşedintele de şedinţă a propus în continuare o pauză de 10 minute interval de timp în care membrii 
comisiei de validare  se vor retrage în vederea alegerii din rândul membrilor săi a preşedintelui şi 
secretarului acesteia, arătând în continuare că  
 Alegerea preşedintelui şi a secretarului comisiei de validare se face individual prin votul majorităţii 
membrilor desemnaţi. 
 Rezultatul alegerilor din comisia de validare s-a consemnat într-un proces verbal. 
 Preşedintele de şedinţă reia lucrările dând citire procesului verbal al comisiei de validare, 
după care dispune o  nouă pauză de 20 minute în timpul căreia comisia de validare va examina 
legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de şedinţă şi se 
elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. 
 În acest scop se încheie un proces verbal conform modelului prezentat în anexa 1 la O.G. nr. 
35/2002 cu specificaţia că în loc de art. 32 din Legea nr. 215/2001 va fi trecut art. 31 potrivit 
ultimelor modificări ale legii. 
 În cuprinsul anexei la procesul verbal consilierii validaţi au fost trecuţi în ordine alfabetică. 

Preşedintele de vârstă a şedinţei face cunoscut că se trece la discutarea celui de-al treilea punct de pe 
ordinea de zi, Validarea consilierilor aleşi 

S-au reluat lucrările şedinţei, preşedintele de şedinţă  a dat citire procesului verbal al 
comisiei de validare şi procedează la supunerea la vot deschis a fiecărei propuneri de validare sau 
invalidare în ordinea alfabetică. 
 Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Andrişan Laura: 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
doamna consilier Andrişan Laura neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Andrişan Laura a fost validată. 
 Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Axanei Mihaela-Alina. 
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  - Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
doamna consilier Axanei Mihaela-Alina neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Axanei Mihaela-Alina a fost 
validată. 
  Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Bercea Cristina-Maria. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
doamna consilier  Bercea Cristina-Maria neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Bercea Cristina-Maria a fost 
validată. 
 Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Dolhăscu Iuliana. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
doamna consilier Dolhăscu Iuliana neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Dolhăscu Iuliana a fost validată. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Fortoeş Costel. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
domnul consilier Fortoeş Costel neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Fortoeş Costel a fost validat. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Listar Gheorghe-Manole. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
domnul consilier ar Gheorghe-Manole neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a fost 
validat. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Mateiuc Dumitru-Sorin. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
domnul consilier Mateiuc Dumitru-Sorin neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Mateiuc Dumitru-Sorin a fost 
validat. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Paladi T. Constantin. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
domnul consilier Paladi T. Constantin neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Paladi T. Constantin a fost validat. 

Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Prisacariu Viorica. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
doamna consilier Prisacariu Viorica neparticipând la vot. 
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 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamnei consilier Prisacariu Viorica a fost validată. 
Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Toma Constantin. 

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

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
domnul consilier Toma Constantin neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Toma Constantin a fost validat. 

Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Tucaliuc Elena. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut, 
doamna consilier Tucaliuc Elena neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Tucaliuc Elena a fost validată. 

Preşedintele de şedinţă dă citire hotărârii nr. 2 care se supune la vot :  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 În continuare, preşedintele de vîrstă a şedinţei face cunoscut că constituirea Consiliului local se 
consideră adoptată dacă întruneşte votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă şi că fiecare consilier este 
invitat să depună jurământul potrivit art. 2 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 După validarea mandatelor tuturor consilierilor potrivit legii sa procedat la depunerea următorului 
jurământ : „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Unţeni. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 
S-a constatat că toţi consilierii alkeşi sunt ortodocşi şi vor depune jurământul cu formula religioasă 
„Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. 
 Preşedintele de vârstă face cunoscut consilierilor că jurământul se depune după următoarea 
procedură: secretarul comunei,  va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în 
ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. 
Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, va pronunţa cuvântul „jur”, după care va 
semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special. 
 Jurământul sa semnat în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al 
doilea s-a înmânat consilierului. 
 După prezentarea acestor aspecte legate de depunerea jurământului, secretarul comunei Unţeni a dat 
citire jurământului. 

Consilierii ale căror mandate au fost validate, au fost invitaţi de preşedintele de vârstă, în ordine 
alfabetică pentru depunerea jurământului. Toţi consilierii validaţi au depus jurământul.  
 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare Hotărârea nr. 3 privind constituirea consiliului local. 
 Hotărârea se supune votului deschis al consilierilor. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 După declararea ca legal constituit preşedintele de vârstă a solicitat consilierilor alegerea dintre 
membrii consiliului a unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni. 
 Preşedintele de vârstă a solicitat să se facă propuneri individuale. De asemenea a mai făcut cunoscut 
că fiecare propunere se supune la vot deschis iar consilierul care obţine votul majorităţii consilierilor în 
funcţie este ales preşedinte de şedinţă, iar în caz de balotaj se reia votul consilierilor numai la persoanele în 
cauză. 

Domnul consilier Paladi Constantin a propus ca preşedintele de şedinţă să conducă şedinţele 
consiliului local 3 luni, aşa cum permite legea, propunând totodată ca acesta să fie doamna consilier Bercea 
Cristinas-Maria. S-a supus aprobării propunerea domnului consilier Paladi Constantin. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 
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Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare Hotărârea nr. 4 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă.. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 Hotărârea nr.4 a fost adoptată în unanimitate. 

Hotărârile 1 – 4 au fost semnate de preşedintele de vârstă, de asistenţii săi şi sa contrasemnat de 
secretarul comunei. 
 ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL 
 Reprezentantul Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani a dat citire hotărârii de validare a 
mandatului primarului - această procedură a fost finalizată. 
 După prezentarea hotărârii de validare, primarul comunei să depună jurământul conform procedurii 
urmată de consilieri la depunerea jurământului. 

Jurământul a fost citit de către primar în faţa consiliului local, fiind semnat de preşedintele şedinţei 
şi de către primar, pe un formular special, în două exemplare din care unul primindu-l primarul comunei. 
 După depunerea jurământului de către primar, reprezentanţii prefectului au făcut cunoscut că şi-au 
încetat atribuţiile privind constituirea Consiliului local şi au părăsit lucrările şedinţei. 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, al cinci-lea, respectiv alegerea viceprimarului 
Preşedintele şedinţei arată că alegerea viceprimarului se face prin vot secret, consiliul local alege din 

rândul membrilor săi pe viceprimar.. De asemenea s-a mai făcut cunoscut că propunerile de candidaţi pentru 
alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. 

Preşedintele de şedinţă a mai făcut cunoscut următoarele 
Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre 

următoarele modalităţi: 
- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaţilor. Pe buletinul de vot se scrie după numele candidatului/candidaţilor cuvintele „DA” 
şi „NU” urmate de o căsuţă în formă de pătrat în dreptul numelui/numelor/celor care candidează. 
Intrând în cabină, din lista candidaţilor va fi bifat cu semnul „x” numele numai unui candidat pe 
care consilierul doreşte să îl aleagă după cuvântul „DA” şi cu semnul „x” după cuvântul „NU” 
pe ceilalţi din listă. 

- Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. 
- În situaţia în care se aleg 2 viceprimari, sunt declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care au obţinut 

votul majorităţii consilierilor în funcţie. 
- În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin.(5), se organizează un al doilea tur 

de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al 
doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr 
de voturi. 

În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se 
află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi. 

Potrivit art. 57 alin.7 din Legea nr. 215/2001 republicată, pe durata exercitării mandatului 
viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţie aferentă acestui statut. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat consilierilor dacă sunt de acord cu modalitatea de vot propusă. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
Având în vedere rezultatul votului, propunerea preşedintelui de şedinţă a fost aprobată în 

unanimitate. 
 Preşedintele de şedinţă a solicitat consilierilor să se facă propuneri de candidaţi pentru funcţia de 
viceprimar al comunei. 
 Domnul consilier Fortoeş Costel a propus ca să fie candidat pentru funcţia de viceprimar domnul 
consilier Paladi T. Constantin. 
 Nu au fost făcute şi alte propuneri. 

După înregistrarea candidaturilor sa luat o pauză în timpul căreia sa completat buletinele de vot, 
fiind trecută candidatura domnului consilier Paladi T. Constantin. 
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Fiecare consilier a primit un buletin de vot, trecând în ordine în cabina de vot, după care au pus 
buletinele de vot într-o urnă. 

După terminarea votării, comisia de validare a deschis urma de vot, întocmind în acest sens un  
proces-verbal care a fost citit în faţa consiliului local privind rezultatul votării. S-a constata că domnul 
consilier Paladi T. Constantin a fost ales viceprimar în unanimitate 

Alegerea viceprimarului sa consemnat în hotărârea nr. 6 care a fi legal adoptată. 
Hotărârea sa supus votului deschis al consilierilor. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 În  continuare preşedintele şedinţei a făcut cunoscut că se trece la următorul punct de pe ordinea de 

zi, alegerea  comisiilor de specialitate ale consiliului local. În acest sens, preşedintele şedinţei face 
cunoscut consiliului local  următoarele: 
 - După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele 
domenii de activitate. 
 - Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi 
numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul 
activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot 
organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr.2. 
 - Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. 
 - Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare 
comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul 
consiliului. 
 - Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor 
independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor 
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. 
 - În funcţie de numărul  membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 – 3 comisii, dintre 
care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată de 
comisia de bază. 
 Preşedintele şedinţei solicită consilierilor să se facă propuneri pentru cele trei comisii de specialitate 
ale consiliului local. 
 Domnul consilier Paladi T. Constantin propune ca cele trei comisii de specialitate să fie denumite 
astfel: 

1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului  
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
  2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. 
 De asemenea domnul consilier Paladi T. Constantin propune ca prima comisiei să fie formată din 5 
consilieri, a doua comisiei să fie formată din 3 consilieri şi a treia comisiei să fie formată din 3 consilieri. 
 S-a supus la vot propunerea domnului consilier Paladi T. Constantin: 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 Propunerile făcute de domnul consilier Paladi T. Constantin au fost aprobate în unanimitate. 
 Domnul consilier Fortoeş Costel a propus ca prima comisiei de specialitate ale consiliului local să 
facă parte următorii cosilieri: Fortoeş Costel, Andrişan Laura, Paladi Constantin, Axanei Mihaela Alina şi 
Tucaliuc Elena: 
 S-a supus la vot propunerea domnului consilier Fortoeş Costel: 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 Propunerile făcute de domnul consilier Fortoeş Costel au fost aprobate în unanimitate. 
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 Domnul consilier Paladi T. Constantin a propus ca din a doua comisie de specialitate ale consiliului 
local să facă parte următorii cosilieri: Listar Gheorghe-Manole, Prisacariu Viorica şi Mateiuc Dumitru-
Sorin: 
 S-a supus la vot propunerea domnului consilier Paladi T. Constantin: 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 Propunerile făcute de domnul consilier Paladi T. Constantin au fost aprobate în unanimitate. 
 Doamna consilier Andrişan Laura a propus ca din a treia comisie de specialitate ale consiliului local 
să facă parte următorii cosilieri: Bercea Cristina-Maria, Dolhăscu Iuliana şi Toma Constantin: 
 S-a supus la vot propunerea doamnei consilier Andrişan Laura: 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
 Doamna consilier Bercea Cristina-Maria a solicitat o pauză de circa 5 minute, pe rând pentru fiecare 
comisie, pentru ca membrii acestora ca să se retragă pentru alegerea preşedintelui şi secretarului comisiilor. 
Consilierii au ieşit pentru a proceda la alegerea preşedintelui şi secretarului comisiilor.  

După pauza stabilită de preşedinta de şedinţă fiecărei comisii, preşedinta de şedinţă a dat citire 
proceselor verbale ale comisiilor prin care au stabilit preşedinţii şi secretarii acestora. Fiecare proces verbal a 
fost supus aprobării consiliului local:  

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut 
Procesele verbale au fost aprobate în unanimitate. 
S-a dat citire  hotărârii nr.7 privind stabilirea comisiilor de specialitate. 
Hotărârea sa supus votului deschis al consilierilor. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au abţinut. 
La sfârşitul şedinţei, doamna consilier a dat cuvântul primarului comunei pentru a se adresa 

consiliului local şi consilierilor în funcţie. Acesta a solicitat consiliului să–i acorde sprijinul necesar în 
vederea derulării proiectelor pe care le va implementa şi să acţioneze pentru binele locuitorilor comunei. 

De asemenea a mai luat cuvântul avocat Buceceanu, prezent la şedinţă prin care a arătat că în diferite 
cauze, în instanţa de judecată a reprezentat Primăria comunei Unţeni şi Consiliul local Unţeni când a avut 
mandat din partea celor două autorităţi ale administraţiei publice locale.  

De asemenea, secretarul comunei a făcut cunoscut celor prezenţi că din anul 1992 nici no hotărâre a 
consiliului local nu a fost anulată în instanţa de judecată competentă, mai mult chiar consiliul local când a 
considerat că o hotărâre nu este legală a fost revocată total ori parţial şi în situaţiile în care Instituiţia 
Prefectului judeţului Botoşani a cerut-o. Chiar la sesizarea unor cetăţeni nici o hotărâre a consiliului local nu 
a fost anulată precum şi nici o dispoziţie a primarului comunei Unţeni. 
 Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările consiliului local. 
 
PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ, 
Prisacariu Viorica 
 
 
 
ASISTENŢI PREŞEDINTE DE 
VÂRSTĂ, 
Axanei Mihaela-Alina 
 
 
Listar Gheorghe-Manole 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Bercea Cristina-Maria 

SECRETAR COMUNĂ, 
Ursachi Vasile 
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