ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30 martie 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.70 din
23 martie 2018, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară
pentru data de 30 martie 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 cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie
2018 „LUNA CURĂŢENIEI”;
3. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile
aprilie, mai și iunie din anul 2018;
4. Adoptare proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în anul 2018;
5. Prezentarea unei informări și probleme curente.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri din total de 11
consilieri în funcţie. Delegatul sătesc a fost prezent
Domnul consilier Adomnicăi Vasile ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.69
din 18 decembrie 2017 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 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.
Supune spre aprobare ordinea de zi prezentată:
- 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 16 febrie 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 ?
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 cu privire la declararea
perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2018 „LUNA CURĂŢENIEI”.
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.
Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată că în legătură cu gunoiul ce sa strâns de pe
canalul din dreptul casei lui Apopei Agaton, acesta l-a strâns din șanț pe marginea drumului
dar animalele împrăștie. Sunt cetățeni care cumpără de la magazine și fac treburile mici la
blocuri. Trebuiesc luate măsuri pentru a nu se mai întâmpla. Toto mai mulți cetățeni de la
blocuri se plâng de acest aspect.
Viceprimarul comunei arată că va veni cu buldoexcavatorul. Proiectul de hotărâre
spune la art.5 că fiecare trebuie să ia măsuri în dreptul locuinței să îngrijească de curățenie
până la mijlocul drumului.
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că acest proiect de hotărâre este foarte tehnic,
cu respectarea legii. Ar trebui ca primăria să ia măsuri în legătură cu curățenia.
Viceprimarul comunei arată că dacă s-a colecta gunoiul selectiv, ar scădea taxa cu
colectarea acestuia.
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 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 aprobat în unanimitate.
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie din 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.
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 unul s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 4. Adoptare proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în 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.
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 unul s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
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Punctul 9. Probleme curente.
Președintele de ședință a prezentat o sesizare a doamnei consilier Timișag Artemizia.
A făcut cunoscut că toți consilierii au primit o informare a primarului comunei legat de acest
sesizare.
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat primarul comunei cum a ajuns să
concluzioneze că reparația școlii constă 4 miliarde lei (n.n. vechi), când căminul cultural de la
Mînăstireni a costat reparația 1 miliard de lei. Ar vrea să vadă și expertiza.
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că de ce în informare nu s-a specificat că
școala este construită din cărămidă? Expertiza face referire la cărămidă. A demola nu este
corect, să se repare acoperișul, și ale lucrări necesare.
Primarul comunei arată că pentru a repara acoperișul acesta stă pe plafon, care trebuie
să aibă legătură cu stâlpii de legătură și aceștia cu temelia care este subdimensionată. Prin
expertiză s-a constatat că, dacă s-ar repara clădirea, trebuie dimensionată corespunzător
temelia, făcuți stâlpi de legătură cu aceasta și plafonul și schimbat întregul acoperiș.
Reabilitarea clădirii ar costa mult mai mult decât o clădire nouă. A fost nevoit să facă
expertiza tehnică pentru a aduce la cunoștința consiliului local situația reală a clădirii.
Domnul consilier Achiței V. Ioan propune consiliului local să nu se demoleze clădirea
școlii. Toți consilierii au fost de acord ca propunerea consilierului Achiței V. Ioan să se
supună aprobării consiliului.
Primarul comunei arată că a fost nevoit să ducă la cunoștința consiliului despre situația
reală și concretă a școlii.
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că școala veche de la Poiana nu a fost
dărâmată, a fost meritul lui Vrabie să nu fie dărâmată. A făcut-o și pe cea nouă. La școala din
Burla să se facă o documentație clară pentru acoperiș, chiar dacă costă expertiza. Această
școală este pe un loc sigur, zidăria din cărămidă presată și nu trebuie dărâmată.
Consiliul local a aprobat în unanimitate de voturi, să nu se dărâme școala. De
asemenea președintele ședinței a făcut cunoscut despre întâmpinarea primită de consilieri, în
care Consiliul local este parte în proces, supunând-o spre aprobare. Întâmpinarea a fost
aprobată cu majoritate de voturi – 10 (zece) pentru, abținându-se doamna consilier Timișag
Artemizia.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Adomnicăi Vasile

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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