
Pagina 1 din 4 

                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2019 

 
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.8 din 23 
ianuarie 2019, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru 
data de 30 ianuarie 2019, ora 11,00  la sediul Consiliului local, cu următoarea ordine de zi 
propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  

reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților 
A.D.I ” AQUA BOTOŞANI” pentru  aprobarea modificării prețului de producere, transport și 
distribuție pentru serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului de canalizare pe întreaga 
arie de operare, pentru S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea unei informări; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 4,5  

m.p. precum și a dreptului de servitute teren ocupat temporar în suprafață de 220 m.p. 
aparținând domeniului public; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni 
pentru anul școlar 2019-2020; 

6. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 

consilieri în funcţie. Delegatul sătesc a fost prezent. Primarul comunei nu a fost prezent, fiind 
la nivel de județ la o ședință. 

Doamna consilier Bercea Cristina-Mareia aleasă  președinte de ședință prin Hotărârea 
nr.39 din 18 decembrie 2019 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, 
februarie și martie 2019, constată că, potrivit prevederilor art.40, alin. (1) coroborat 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 solicită consilierilor dacă 
sunt propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi. 

Viceprimarul comunei propune ca ordinea de zi să fie completată cu un nou punct: 
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

UNȚENI în AGA ADI ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr.927/14.07.2017. 

Solicită acest lucru, deoarecre Consiliul județean Botoșani arată că este urgent 
adoptarea acestei hotărâri cu adresa nr.215/23.01.2019 și înregistrată la primărie la 
nr.423/25.01.2019 

Președintele ședinței supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a noului 
proiect 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 nu s-a abținut. 
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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 completată a fost aprobată în 
unanimitate. 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului consiliului local prezentarea procesului-

verbal al ședinței anterioare. 
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 14 ianuarie 2019. 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 obiecții. 

Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 
- 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 un consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

2. Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat  
special reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Adunarea Generală a 
Asociaților A.D.I ” AQUA BOTOŞANI” pentru  aprobarea modificării prețului de 
producere, transport și distribuție pentru serviciul public de alimentare cu apă și a 
tarifului de canalizare pe întreaga arie de operare, pentru S.C. NOVA APASERV S.A. 
Botoșani.  

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 ? 

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 proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
3. Punctul 3. Proiect de hotărâre însuşirea unei informări. 
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 ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici un consilier nu s-a abţinut. 
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Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
4.Punctul 4 – Adoptare proiect de hotărâre privind  atribuirea cu titlu gratuit a  

suprafeţei de 4,5 m.p. precum și a dreptului de servitute teren ocupat temporar în 
suprafață de 220 m.p. aparținând domeniului public. 

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 ? 

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 proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
5.Punctul 5 – Adoptare proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.60/2017 

cu o anexă. 
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 ? 

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 proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
6.Punctul 6 – Adoptare proiect de hotărâre organizarea rețelei școlare din 

comuna Unțeni pentru anul școlar 2019-2020. 
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 ? 

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 proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
7.Punctul 7 – Adoptare proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind 

acordarea mandatului special reprezentantului UAT UNȚENI în AGA ADI 
,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr.927/14.07.2017. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi 
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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 Achiței V. Ioan arată că prețul a trecut de la 67 lei la 114 lei, adică 

aproape s-a dublat. Administratorul de la Stăuceni este un om de toată isprava. Președintele 
Consiliului Județean a văzut că treaba nu mai poate continua cu prețurile vechi și până la 
urmă consilierii județeni au aprobat noile prețuri. Prețul crește deoarece nu este selectat 
gunoiul menajer, plastic la plastic, fier la fier, cartonul la carton și gunoiul casnic separat. Ar 
fi bine dacă mașinile ar veni în zile diferite și să ridice pe categorii materialele, astfel ar mai 
scădea prețurile. O să vedem mai târziu când se va cântări gunoiul menajer. 

Viceprimarul comunei arată că A.D.I. ECOPROCES stabilesc prețurile, împreună cu 
Urban Serv S.A. Botoșani. Aceste prețuri nu se stabilesc de Consiliul Județean Botoșani. 

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 ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru – 
consilierii 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 proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
10. Punctul 10. Probleme curente.  
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Bercea Cristina-Maria 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
 


