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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

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

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – 

Codul administrativ, prin Dispoziţia nr.95 din 24 iulie 2019, primarul comunei Unţeni a 
convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 30 iulie 2019, ora 11,00  la 
Biblioteca comunală, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind însușirea unei informări; 
3. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 

consilieri în funcţie precum și delegatul sătesc. Primarul comunei a absentat fiind la nivel de 
județ pentru rezolvarea unor probleme urgente. 

Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole ales  președinte de ședință prin Hotărârea 
nr.19 din 12 iunie 2019 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iunie, iulie și august 
din anul 2019, constată că, potrivit prevederilor art.137, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 – 
Codul administrativ, şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 
consilierilor locali în funcţie. Se constată că şedinţa este legal constituită deschizând lucrările 
ședinței.  

Viceprimarul comunei, înlocuitorul de drept al primarului, a prezentat ordinea de zi.  
Viceprimarul comunei supune spre aprobare ordinea de zi. 

- 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 procesului-

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

de 12 iunie 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. 

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind însușirea 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. De asemenea, au primit copii după rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale consiliului local în cadrul ședinței de la secretarul general al comunei. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că persoanele trecute în proiectul de hotărâre 
au fost aprobate de o comisie tehnică de la nivel de județ. 
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Comisiile pe domenii de specialitate au avizat favorabil 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 nu s-a abținut, nici unul împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
Punctul 3. Probleme curente. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că este necesar ca operatorul de cablu TV să ia 

măsuri pentru îndreptarea unei situații. În fața casei sale este un stâlp rupt și care stă cumva în 
picioare deoarece se sprijină de precedentul prin cablul TV. Oricând poate persoane să se 
accidenteze, mai ales copiii.  

Doamna consilier Dolhăscu Iuliana arată de asemenea că de la poliție în fața casei lui 
Mihai Nicu este un cablu la pământ. 

Doamna consilier Andrișan Laura arată că este necesar a se lua măsurile cu 
tomberoanele de gunoi de la Poiana, fiind necesare încă două. Să se ia măsuri cu colectarea 
gunoiului la Poiana deoarece mulți oameni pun gunoiul pe lângă acestea. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


