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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

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

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin Dispoziţia nr.138 din 24 octombrie 2019, primarul comunei Unţeni a convocat 
Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 30 octombrie 2019, ora 11,00  la Biblioteca 
comunală, cu următoarea ordine de zi propusă: 
Nr. 
crt. 

INIȚIATOR TITLUL PROIECTULUI DE HOTARÂRE- 
PROBLEME SUPUSE DEZBATERII 

COMISII DE SPECIALITATE 
AVIZARE PROIECTE DE  
HOTĂRÂRI 

1  Aprobarea ordinii de zi  
2.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

consiliului local din data de 18.10.2019  
 

3. PRIMAR 
privind aprobarea unui act adițional la un contract de 
drept de acces încheiat cu Telekom Romania 
Communications SA 

- comisia pentru activităţi economico-
financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, 
gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  
apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor 

4. PRIMAR privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
unității administrativ – teritoriale Unțeni în Adunarea 
Generală a Asociaților A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani 

5 PRIMAR privind atribuirea cu titlu gratuit dreptul de uz către 
DELGAZ GRID S.A. a suprafeţei de 6,5 m.p. precum și a 
dreptului de servitute teren ocupat temporar în suprafață 
de 400 m.p. aparținând domeniului public 

6. Diverse    

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 9 consilieri  din total de 11 consilieri în 
funcţie precum și delegatul sătesc, absentând motivat consilierii Bercea Cristina-Maria și Dolhăscu 
Iuliana.  Primarul comunei a absentat având probleme curente de rezolvat. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.28 din 24 
septembrie 2019 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile septembrie, octombrie și decembrie 
din anul 2019, constată că, potrivit prevederilor art.137, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind 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.  

S-a prezentat ordinea de zi. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) 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 general prezentarea procesului-verbal al ședinței 

anterioare. 
Secretarului general a prezentat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 

octombrie 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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) 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 aprobarea unui act adițional la un 
contract de drept de acces încheiat cu Telekom Romania Communications SA. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 
hotărâre, respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de 
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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. 

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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) 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. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului unității administrativ – teritoriale Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților 
A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 
hotărâre, respectiv referatul de aprobare 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. 

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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru (consilerii Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Costin C. Dumitru, Listar C, Gheorghe-Manole, Prelepcian 
V. Daniel-Mihai, Soveja T. Fănică, Tucaliuc Elena), un consilier s-a abținut (consilier Timișag 
Artemizia), nici unul împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate absolută. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de privind atribuirea cu titlu gratuit dreptul de uz 

către DELGAZ GRID S.A. a suprafeţei de 6,5 m.p. precum și a dreptului de servitute teren 
ocupat temporar în suprafață de 400 m.p. aparținând domeniului public. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 
hotărâre, respectiv referatul de aprobare 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. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că cei de la Delgaz Grid S.A. lucrează pe teren fără 

aprobarea consiliului local prin 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 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) 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 5. Probleme curente.  

Doamna consilier Andrișan Laura arată că în satul Mânăstireni, iluminatul public trebuie 
reprogramat, deoarece lucrează și ziua. 

Domnul consilier Prelepcian Daniel-Mihai arată că trebuie anunțați cei de la Telekom despre 
un deranjament la cablurile telefonice din satul Mânăstireni. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Ioan Achiței 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile Ursachi 
 


