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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2014 

 
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.152 din 23 
septembrie 2014, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință ordinară, Consiliul local în data 29 
septembrie 2014, ora 11,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi propusă:  

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

lunile iulie și august, anul 2014; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul 

Național Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 
Unţeni; 

5. Adoptare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.30 din 14 august 2014; 
6. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri din total de 11 consilieri în 

funcţie. Au fost prezenți și delegații sătesc Toma Vasile și 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 președinte de ședință a preluat conducerea lucrărilor 
ședinței.. 

Preşedinta şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței solicită consilierilor și primarului comunei dacă au propuneri de făcut  în 

ceea ce privește modificarea ordinii de zi. 
Nu au fost solicitări. 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi: 
- 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 convocată de ăndată, din 
data 5 septembrie 2014. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Nu au fost făcute 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. 
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 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
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 lunile 
iulie și august, anul 2014. 

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 proiectul de hotărâre.  

- 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 înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul Național 
Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. 

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 explică despre proiectul de hotărâre. 
 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 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 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 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. 

Se explică despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre. Propunerea vine ca urmare 
solicitării Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni. 
 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 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 pentru modificarea HCL nr.30 din 14 august 2014. 

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 arată că în anul 2013 a fost adoptată o hotărâre privind aprobarea inventarului public 
nr.25/29.03.2013 modificat prin HCL nr.50/15.07.2014. Odată cu această hotărâre, s-a omis a se trece 
o suprafață de teren de circa 14 ari apă stufăriș, teren sat Unțeni. Ultima modificare a fost făcută prin 
HCL nr.30/14.08.2014. Această ultimă hotărâre are în anexa 2, toate bunurile actualizate, anexă care 
trebuie completată. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
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- Cine este împotrivă ? 
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: 
8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi: 

Probleme curente. 
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că, în legătură cu plopii, între satele Mînăstireni și 

Unțeni sunt 3 plopi uscați. Aceștia trebuie tăiați astfel ca să nu se mai întâple cu un plop care acăzut 
de-a latul drumului comunale la Mînăstireni la Chișcaru Duță. Noroc că nu a trecut nici o persoană 
atunci când a căzut. În legătură cu toaletările care au fost făcute la plopii de la Mînăstireni, s-a făcut 
haotic, unii sunt mai scurți, alții mai înalți. Sunt plopi la care li s-au tăiat numai vârfurile, alții au 
numai 3 metri înălțime.  

Domnul consilier Fortoeș Costel arată că sunt 3 plopi la podiș Burlești care sunt uscați. Petru 
podețele de la Burlești construite, trebuie pușu pe margini trunchi de plopi sănătoși. 

În legătură cu scrisoarea lui Orzoi Vasile făcută prin intermediul avocatului, comisia juridică 
din care face parte, constată că, comisia nu poate propune proiect de hotărâre, pentru motivul că acesta 
trebuie propus de primarul comunei Unțeni, prin aparatul de specialitate, care este administratorul 
bunurilor imobile ale comunei, care cunoaște foarte bine situația juridică a terenului în cauză, consiliul 
local neavând aparat propriu de lucru. 

În continuare, domnul președinte a prezentat Raportul Comisiei pentru administrație publică 
locală, juridică privitor la sancționarea domnului consilier Toma Constantin care a absentat nemotivat 
de la lucrările  a două ședințe ordinare consecutive ale consiliului local, iulie și august 2014 și, 
conform Regulamentului consiliului local și Statutului aleșilor locali trebuie sancționat de consiliul 
local pentru a preîntâmpina alte sancțiuni.Urmează ca primarul comunei, prin aparatul de specialitate 
pe care-l are la dispoziție, să propună un proiect de hotărâre în funcție de raportul prezentat.   

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Achiței V. Ioan 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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