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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2015 

 
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.62 din 
24 martie 2015, viceprimarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 30 aprilie 2015, ora 13,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi 
propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru luna martie, anul 2015; 
4. 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 începând cu anul 2015; 

5. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând motivat domnul consilier Achiței V. Ioan. Au fost prezenți și 
delegații sătești Anton Constantin și Toma Vasile. 

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. 

Doamna consilier Prisacariu Viorica, cel mai în vârstă consilier prezent, a dat cuvântul 
doamnei consilier Andrișan Laura, președinte de ședință aleasă prin Hotărârea nr.11 din 25 
februarie 2015 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile martie, aprilie și mai 2015 să 
preia conducerea lucrărilor ședinței. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței solicită consilierilor și viceprimarului comunei dacă au propuneri 

de făcut  în ceea ce privește modificarea ordinii de zi. 
Nu au fost făcute propuneri. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 

- 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 cu votul consilierilor 
prezenți. 

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 31 
martie 2015. 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. 
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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 procesul-verbal a fost aprobat cu votul consilierilor 
prezenți.. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale. 

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 și secretarul comunei Unțeni au arătat motivele pentru care s-a promovat 
proiectul de hotărâre. S-a constatat că pentru înregistrarea dosarelor mai trebuie puse în 
dosarele solicitanților mai multe documente, după verificare, necesitând fonduri în acest scop 
(adeverințe, procese-verbale, opise dosare, etc.. 
 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 votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și didactic 
auxiliar pentru luna martie, anul 2015. 

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 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, 9 (nouă) au votat pentru - consilierii 
Achiței Ioan, Andrișan Laura, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole,Nastasiu Geanina-Mihaela, Paladi Constantin, Prisacariu Viorica, Toma Constantin, 
Tucaliuc Elena,nici unul împotrivă, unul s-a abţinut - consilier Bercea Cristina-Maria. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate 
calificată. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi:   
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 începând cu anul 2015. 

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. 



Pagina 3 din 3 

 Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
Viceprimarul și secretarul comunei Unțeni au arătat motivele pentru care s-a promovat 

proiectul de hotărâre. S-a constatat au fost două modificări care urmare a promovării în grade 
profesionale a doi funcționari publici. Instituția Prefectului ne-a comunicat numărul maxim de 
posturi calculat conform O.G. nr.63/2010 și, față de anul trecut nu sunt modificări. 
 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 votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul 
consilierilor prezenți. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:   
Probleme curente: Consilierii au întrebat de probleme apăruta care urmare a 

amplasării unei stâni pe un imaș care nu este destinat amplasării în acel loc, stârnind 
nemulțumirile oamenilor. 

Viceprimarul comunei arată că a discutat în legătură cu această problemă și că se vor 
lua măsuri. Arată că asociația crescătorilor trebuie să ia măsuri în primul rând și să sesizeze în 
scris. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Andrișan Laura 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 
 


