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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei convocată de îndată din data de 29 iulie 2013 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.146 din 25 
iulie 2013, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă, de îndată, în data 29 
iulie 2013, ora 13,00  la Biblioteca comunală Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru 
activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni; 

3. Adoptare proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL  nr.54/2013. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie absent\nd domnul consilier Toma Constantin. 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 Dolhăscu Iuliana, preşedintele de şedinţă aleasă prin Hotărârea nr.39 din 29 mai 2013 
să conducă şedinţa consiliului local pentru pentru perioada 1 iunie 2013 – 31 august 2013 
inclusiv. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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 
15.07.2013. După prezentarea procesului verbal preşedintele şedinţei a solicitat consilierilor 
dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat.  

Domnul consilier Achiţei V. Ioan arată că în consiliu local sunt mai multe partide, care se 
luptă între ele. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de  
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zi,  adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile 
şi serviciile publice ale consiliului local 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. 

Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
S-a explicat consilierilor că potrivit OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri  

privind asigurarea funcţionalităţii  administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, care a intrat în vigoare la data de 29 iunie 2013 a fost 
necesară primirea avizului Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Pulici în conformitate cu 
prevederile art.107, alin. (1) din Statutul funcţionarilor publici, Legea nr.188/1999,r2, modificată 
şi completată. Am fost programaţi în data de 25 iulie 2013 pentru avizare şi am primit avizul în 
aceiaşi zi. Termenul de adoptare a hotărârii consiliului local pentru organigramă şi stat de funcţii 
este de 30 zile prevăzut de Ordonanţă. Din această cauză, după primirea avizului, tot în data de 
25 iulie 2013 am convocat de îndată consiliul local pentru astăzi. Din totalul de 22 de posturi 
prevăzut de OUG nr.63/2010 am rămas tot cu acelaşi număr de posturi din care 14 ocupate şi 8 
vacante unice. Nu a fost cazul să pierdem nici un post. Pe viitor, posturile unice pot fi ocupate 
numai dacă sunt respectate anumite cerinţe ale Ordonanţei (finanţare, aprobare Guvern prin 
memorandum după o anumită procedură). 
 Se 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 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 pentru modificarea anexei HCL  nr.54/2013. 

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. 
Viceprimarul comunei arată că a fost necesar a se modifica hotărârea nr.54/2013 datorită 

faptului că SC NOVA APA SERV Botoşani nu preia toate bunurile în ce priveşte aducţiunea cu 
apă. Sunt unele care nu le preia, rămânând în inventarul comunei separat. 
 Se 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 proiectul de hotărâre a fost adoptat  în unanimitate. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea 
de zi:Probleme curente: 
 Primarul comunei - în legătură cu iluminatul public, la Soroceni au rezolvat cu cei de la 
E-on Botoşani. Urmează să se schimbe becurile arse. A fost un scurt-circuit intenţionat. 

În legătură cu şcoala de la Unţeni, lucrarea, în cel mai scurt timp va fi terminată, circa o 
săptămână. Lucrarea este terminată la nivelul solului. 

Domnul consilier Achiţei Ioan arată că a fost într-o zi la şcoală, vineri pe la ora 10 unde 
erau şapte muncitori. Şeful de echipă a fost de bună credinţă, a arătat planurile reparaţiilor. 
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Proiectul a fost făcut de Nord-Proiect şi a fost un proiect foarte bun, respectiv o soluţie foarte 
bună. A manşonat temelia veche şi pe sub fundaţie cu tot ce trebuie. Acum se armează zidurile şi 
celelalte lucrări la final. Problema a apărut din cauză că nu s-a realizat scurgerea apei în jurul 
clădirii corespunzător, apa stând pe acel colţ al clădirii, infiltrându-se în pământ fiind umedos în 
timp. 

Primarul comunei arată că s-au făcut poze în diverse stadii ale lucrărilor. De asemenea, a 
mai arătat că a concesionat iazul Mânăstireni iar pentru deversor mai este necesară o suprafaţă 
de teren pentru buna scurgere a apelor evacuate prin acesta şi pentru preîntâmpinarea unor 
situaţii de urgenţă (inundaţii). Este necesară o suprafaţă de circa 75 ari unde avem o păşune care 
nu este neconcesionată. De asemenea se solicită concesionarea şi iazului Burla. 

Doamna consilier Tucaliuc Elena arată că a explicat cetăţenilor că iluminatul public s-a 
redus ca timp deoarece nu mai sunt bani în buget suficienţi cu această destinaţie. Dar au întrebat 
cetăţenii de ce la Burla funcţionează mai mult. 

Primarul comunei arată că la Burla nici nu funcţionează în prezent iluminatul. Tot 
iluminatul public din satele comunei a fost reglat la aceleaşi ore, dar este imposibil ca în toate 
satele să se aprinsă şi să se stingă becurile odată. Este o diferenţă de câteva minute. În satul 
Burleşti sunt cele mai multe becuri, mai mult decât satul Mânăstireni şi jumătate din Unţeni la 
un loc. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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