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ROMÂ�IA 
CO�SILIUL LOCAL U�ŢE�I 
JUDEŢUL BOTOŞA�I 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 31 august 2017 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.158 din 
25 august 2017, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință extraordinară 
pentru data de 30 august 2017, 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 luarea la cunoștință a două dispoziții emise de 

primarul comunei; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea unui punct din anexa Hotărârii 

nr.15/05.07.2001. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând nemotivat consilierii Achiței V. Ioan, Adomnicăi Vasile și 
Bercea Cristina-Maria. Delegatul sătesc a fost prezent. 

Doamna consilier Tucaliuc Elena aleasă  președinte de ședință prin Hotărârea nr.33 din 
30 mai 2017 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iunie, iulie și august 2017, 
constată că 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 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) 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 17 august 2017. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Doamna consilier Timișag Artemizia a arătat că în ședința anterioară, că nu s-a referit 
la bibliotecară. A arătat că a văzut state de funcții la alte primării în care erau trecute nume și 
prenume de funcționari, după ce primarul comunei a spus că în statul de funcții nu se trec 
nume și prenume, fiind date cu caracter personal. De asemenea a mai arătat că a primit 
procesul-verbal al ședinței fără 4 rânduri xeroxate. S-a cumpărat un xerox nou, performant 
care nu lucrează bine. De asemenea, dorește ca la probleme curente dorește să sesizeze ceva, 
va fi scurtă în intervenție. 

Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 8 consilieri prezenți, 8 (opt) au votat, nici unul împotrivă, nici unul nu s-
a abținut. 
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 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință a două 

dispoziții emise de primarul comunei. 
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.  
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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea unui punct din 
anexa Hotărârii nr.15/05.07.2001 

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. 

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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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. 

4. Probleme curente. 
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că vrea să sesizeze o problemă gravă. Ar fi 

din punctul său de vedere că școlile din satele Burla, Soroceni și Poiana închise. La Școala din 
Burla a fost o cumătrie și este un pericol pentru oameni, cade tavanul, prizele curentează. S-a 
dat școala pentru o cumătrie și pentru o discotecă nu, pentru că primarul a spus că școala este 
un pericol. Crede că va face plângere penală băgând problema la domnișoara directoare cu 
toate că primarul a spus că este pericol public. A discutat cu domnișoara directoare a școlii 
aceasta spunându-i că a predat școlile primăriei.  

Primarul comunei arată că dacă cineva vrea dă facă discotecă, trebuie ca cineva dintre 
organizatori să fie responsabil. Dacă prezintă pericol public solicită consiliului local să o 
demoleze. Școala de la Poiana este din chirpici, nu mai poate fi reparată. Dacă era din 
cărămidă se putea repara. Doar expertul decide dacă școala mai poate fi reparată. La fel și 
pentru șțcoala din Burla. Legislația nu mai permite să se repare clădirile din chirpici. 

Doamna consilier Timișag Artemizia i-a spus primarului să nu mai plaseze problemele 
în spatele domnișoarei directoare în legătură cu aceste școli. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Tucaliuc Elena 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 
 
 


