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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare a lunii octombrie din data de 29 octombrie 2012 

  
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.172 din 22 octombrie 2012, primarul 
comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară a lunii octombrie în data de 29 octombrie 
2012, ora 1330, la Biblioteca comunală sat Unţeni, cu următoarea ordine de zi propusă:  

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

septembrie 2012; 
3. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 consilieri în funcţie 

absentând nemotivat domnul consilier Toma Constantin.  
Au fost prezenţi şi 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 domnului consilier 
Fortoeş Costel ales preşedinte de şedinţă prin hotărâre nr.18 din 17 august 2012 să conducă şedinţa 
consiliului local  pentru perioada 1 septembrie – 1 decembrie 2012 şi care  să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei consiliului local. 

Preşedintele şedinţei face cunoscut ordinea de zi a şedinţei consiliului local. 
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. 
Primarul comunei a solicitat ca pe ordinea de zi să fie introdus încă două puncte, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 20/2012 privind însuşirea variantei 

finale de stemă a comunei Unţeni, judeţul Botoşani; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 

asociere,Actul adiţional nr. 1 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”,  Actul adiţional nr.1 la 
Statutul ADI ,,ECOPROCES”, împuternicirea reprezentantului comunei Unţeni pentru votul în 
AGA ADI ,,ECOPROCES” Botoşani şi pentru semnarea Actelor adiţionale. 

Se supune spre aprobare propunerile primarului comunei. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

 Proiectele de hotărâri au fost introdusă pe ordinea de zi cu votul unanimităţii consilierilor prezenţi. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi completată prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 10(zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a 
abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată 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 de constituire a consiliului local 
din data de 28 septembrie 2012. 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. 
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- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 1+(zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-a 
abţinut. 

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, 
Proiect de privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2012.  
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 a arătat că se propune ca pentru decontarea navetei să se plătească 

80%. Era bine dacă se dădea 100%, dar dacă atât se poate este bine şi aşa. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 10(zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul 
s-a abţinut. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi, adoptarea  
proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 20/2012 privind însuşirea variantei 
finale de stemă a comunei Unţeni, judeţul Botoşani. 

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 Paladi Constantin, viceprimarul comunei arată că s-a solicitat revocarea hotărârii 

20/2012 deoarece după aprobarea de către Consiliul local a variantei finale, Comisia de heraldică nu au 
aprobat stema aprobată, cu motivaţiile că este prea încărcată, că unele elemente ale stemei sunt comune şi 
altor steme. S-a reţinut numai capul de berbec. Trebuie să reîncepem procedura pentru o nouă stemă.  
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 10 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,  adoptarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
asociere,Actul adiţional nr. 1 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”,  Actul adiţional 
nr.1 la Statutul ADI ,,ECOPROCES”, împuternicirea reprezentantului comunei Unţeni 
pentru votul în AGA ADI ,,ECOPROCES” Botoşani şi pentru semnarea Actelor adiţionale. 

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 a arătat că Consiliul judeţean Botoşani a solicitat adoptarea acestui 

proiect de hotărâre, deoarece preşedintele Consiliului judeţean nu poate fi şi preşedintele ADI 
„ECOPROCES”. Restul hotărârilor consiliului local rămânând valabile. Pentru schimbarea 
preşedintelui ADI este necesar acceptul consiliilor locale din judeţ. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 10 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 5 - lea punct de pe ordinea de zi  probleme  
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curente: 
Primarul comunei a arătat că în şedinţa trecută a arătat că pentru buldoexcavator consiliul local poate 

aproba să se ia şi unul de mâna a doua, dar nu recomandă aceasta. 
Domnul consilier Achiţei V. Ioan a arătat că atunci când iai un lucru nou, este lucru nou. Are Dacia 

Logan, are şapte ani de când circulă şi nu a avut probleme deloc.Utilajul nou are şi garanţie. 
Primarul comunei arată că are în continuare contract cu buldoexcavatorul de la Stăuceni pentru 

desfundatul drumurilor din comună. Înaintea mandatului lui nici măcar drumul comunal nu era desfundat de 
multe ori. În iarna trecută a desfundat toate drumurile săteşti nu numai cele principale. 

Doamna consilier Dolhăscu Iuliana a arătat în legătură cu proiectul Biblionet a fost la cursuri pentru 
calculatoare şi a avut multe de învăţat pentru acest proiect. Mulţumeşte consiliului că au fost de acord cu 
acest proiect. Este nevoie de mobilier. 

Primarul comunei arată că neavând posibilitatea legală să achiziţioneze mobilier nou va asigura 
mobilier de la Şcolile care au fost închise (mese, scaune).Urmează să monteze o uşă între cele două încăperi. 
Trebuie schimbat acoperişul bibliotecii comunale, deoarece azbestul nu asigură o bună izolare pentru 
scurgerea apei pluviale. 

Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că în ultimii 4 ani nu am primit fond de carte. 
Primarul comunei arată că pe viitor va prinde în buget sume cu această destinaţie. 
Domnul consilier Achiţei  Ioan întreabă dacă vine cineva la bibliotecă să ia cărţi? Doamna 

bibliotecar a arătat că sunt circa 62 de cititori fideli, activi, majoritatea copii. Biblioteca comunală a făcut un 
parteneriat cu Şcoala 8 din Botoşani. 

Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a arătat că sunt câţiva asistenţi personali care au arătat că 
nu primesc salariul de o perioadă de timp.  

Primarul comunei arată că au fost şi la primărie, li s-au dat răspuns şi consilierilor locali. Nu ştiu ce 
răspuns daţi acasă acelor persoane, cum vin aceşti bani. Explicaţile că aceşti bani vin de la bugetul statului. 

Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole arată că apar fel de fel de informaţii din media şi nu 
înţeleg de ce nu au primit în totalitate după ultima rectificare. 

Domnul consilier Paladi Constantin face cunoscut că a primit adresa 1077 din 19 octombrie 2012 de 
la Liga Sindicatelor din Învăţământ, judeţul Botoşani prin care contestă Deciziile de reîncadrare începând cu 
1 septembrie 2012 pentru personalul şcolilor din Unţeni şi, respectiv Statul de personal. 

Astfel comisia de buget-finanţe a pus în discuţie această solicitare şi a făcut un răspuns. Consiliul 
local a fost de acord cu răspunsul formulat. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

