ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 29 iunie 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.114 din
22 iunie 2018, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru
data de 29 iunie 2018, ora 11,00 la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Primăriei comnei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice
subordinate Consiliului Local;
3. Adoptare proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
4. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
Primăriei comunei Unțeni și pentru personalul contractual din cadrul serviciilor și activităților
publice din subordinea Consiliului Local;
5. Adoptare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.6/2018;
6. Probleme curente.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11
consilieri în funcţie, absentând nemotivat domnul consilier Achiței V. Ioan. Delegatul sătesc a
fost prezent.
Primarul comunei a absentat de la lucrările consiliului.
Domnul consilier Costin Dumitru ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.14 din
30 martie 2018 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
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.
Președintele de ședință arată că toți consilierii au mai primit un proiect de hotărâre, după
primele trei, care trebuie aprobat în această ședință, respectiv: Proiect de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, propunând să
fie introdus pe ordinea de zi a ședinței consiliului local.
Supune spre aprobare ordinea de zi prezentată și completată:
- 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 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.
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data
de 30 mai 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 ?
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Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) 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
Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei comnei Unțeni precum și
pentru activitățile și serviciile publice subordinate Consiliului Local.
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 ?
- Cine se abţine ?
Din totalul de 10 consilieri prezenți, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2018.
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.
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat ce înseamnă CES. Trebuia ca în
paranteză să se scrie ce înseamnă aceasta. Viceprimarul comunei arată că nu cunoaște acest
lucru.
Secretarul consiliului local arată că în această situație trebuie invitată doamna
contabilă pentru a da lămuriri, fiind funcționarul care a semnat raportul de specialitate și care
a pregătit și proiectul de hotărâre și expunerea de motive al primarului comunei.
Doamna consilier Timișag Artemizia a arătat că nu mai este necesară prezența
contabilului.
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 consilieri prezenți, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Unțeni și pentru personalul
contractual din cadrul serviciilor și activităților publice din subordinea Consiliului
Local.
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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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 consilieri prezenți, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr.6/2018.
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.
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că în ședința din ianuarie 2018 când a fost
aprobată HCL nr.6/2018, a avut dreptate când a solicitat ca registrul agricol să se țină și pe
suport de hârtie, când s-a abținut la adoptarea acestei hotărâri.
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 consilieri prezenți, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2018.
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 ?
- Cine se abţine ?
Din totalul de 10 consilieri prezenți, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 7. Probleme curente.
Nu a fost cazul.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Costin Dumitru

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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