ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30 mai 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.93 din
23 mai 2018, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru
data de 30 mai 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 privind modificarea anexei HCL nr. 74/2017;
3. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru
activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni;
4. Probleme curente.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri din total de 11
consilieri în funcţie. Delegatul sătesc a fost absentat nemotivat.
Domnul consilier Costin Dumitru ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.14 din
30 martie 2018 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile aprilie, mai și iunie 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.
Președintele de ședință arată că toți consilierii au mai primit un proiect de hotărâre,
după primele două, care trebuie aprobat după lege până la 31 mai 2018 pentru anul anterior,
respectiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe
anul 2017, propunând să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței consiliului local.
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 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 26 aprilie 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 privind modificarea anexei HCL
nr. 74/2017.
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.
Primarul comunei arată că a fost nevoie să se facă rectificările, deoarece s-a aplicat
procentul de 20% la salariile din decembrie 2017, pentru toate funcțiile la data de 31
decembrie 2017, rezultând pentru unele funcții sub coeficientul 1, chiar dacă aceste funcții
erau vacante. De la Instituția Prefectului județului Botoșani s-a sesizat acest aspect și s-a ajuns
la rectificarea mai multor poziții din anexa la HCL 74/2017. Modificarea este o posibilitate
legală a rectificării anexei hotărârii.
Doamna consilier Dolhăscu Iuliana a arătat că în proiectul de hotărâre nu este trecută
și bibliotecarul. De ce nu este trecut și această funcție contractuală de execuție.
Primarul comunei arată că nu se încadrează în prevederile art.11 din Legea
nr.153/2017.
Doamna consilier Timișag Artemizia a arătat că sunt unele salarii care s-au micșorat,
altele s-a mărit. Avea dreptate doamna consilier Pavăl Maria când a solicitat să se înlăture
coeficienții?
Primarul comunei arată că acum s-a pornit de la coeficientul 0 vechime, aplicându-se
majorările prevăzute de lege pentru toate gradațiile de vechime. Astfel s-au verificat toate
pozițiile din anexa hotărârii, prin aplicarea majorărilor prevăzute de lege în funcție de gradația
de vechime, pornind de la gradația zero ca punct de pornire și ținând cont de principiul
ierarhizării funcțiilor prevăzut de lege.
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, 10 (zece) au votat pentru: consilierii
Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru,
Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și
Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, iar doamna consilier Timișag Artemizia s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de
voturi.
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 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.
Comisiile pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că s-a desființat un post de muncitor
necalificat de la drumuri și s-a înființat unul la asistență socială. Crede că urmează să angajeze
pe cineva la asistență socială. La drumuri nu este treabă?
Primarul comunei arată că legea ne obligă să înființăm compartimentul de asistență
socială formată din minim 3 posturi la comune, din care doi asistenți sociali și un asistent
medical comunitar. Din această cauză a fost necesar avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, altfel neputând organiza compartimentul.
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că asistentul medical comunitar este făcut
funcțional public?
Primarul comunei arată că nu, deoarece legea nu permite.
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin
vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Cine se abţine ?
- Cine se abţine ?
Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru: consilierii
Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Bercea Cristina-Maria, Costin Dumitru,
Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și
Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, iar doamna consilier Timișag Artemizia s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de
voturi.
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului local pe anul 2017.
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.,
Primarul comunei arată că legea obligă ca, contul de execuție a bugetului local pentru
anul 2018, să fie aprobat de consiliul local până la sfârșitul lunii mai a fiecărui an.
Domnul consilier Achiței V. Ioan a pus în discuție două aspecte la proiectul de
hotărâre, referitor la sumele prevăzute și cele cheltuite la capitolul Cultură și la Capitolul
Locuințe, Drumuri.
Primarul comunei arată că la cultură s-au făcut demersuri pentru reparații capitale la
bibliotecă prin GAL, dar acest lucru nu s-a întâmplat și la drumuri, sumele excedentare au fot
trecute pe acest an, deoarece asfaltarea drumului comunal durează în timp.
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 nu s-a abținut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 5. Probleme curente.
Domnul consilier Achiței V. Ioan a solicitat primarului comunei să fixeze semne de
circulație ”Stop”, pe drumul comunal, la intersecția cu drumul național.
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Costin Dumitru

SECRETAR,
Ursachi Vasile
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