
Pagina 1 din 4 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2014 

 
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.131 din 
25 iulie 2014, primarul comunei Unţeni a convocat în ședință ordinară, Consiliul local în data 
31 iulie 2014, ora 10,00  la sediul consiliului, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru  

luna iulie, anul 2014; 
3. Adoptare proiect de hotărâre  privind însuşirea unei informări; 
4. Adoptare proiect de hotărâre  privind aprobarea actului adițional nr. 1 pentru 

modificarea art.5 din Contractul nr. 445/07.06.2010, încheiat cu A.M.C. Unțeni, de 
concesiune a suprafeţei de 434,69 ha păşune comunală domeniul public al 
comunei Unţeni; 

5. Adoptare proiect de hotărâre privind negocierea contractului de concesiune nr. 
5712 din 12.12.2008 încheiat cu S.C. REAL TV S.R.L. BOTOȘANI în urma 
cumpărării firmei de către SC AKTA TELECOM SA Bucureşti 

6. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie, absentând nemotivat consilierii Axanei Mihaela-Alina, Paladi Constantin 
și Toma Constantin. A fost prezent delegatul sătesc Toma Vasile, absentând nemotivat 
delegatul sătesc Anton Constantin. 

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. 

Domnul consilier Achiţei V. Ioan cel mai în vârstă consilier a dat cuvântul doamnei 
consilier Dolhăscu Iuliana, preşedinte de şedinţă aleasă prin Hotărârea nr.21 din 29 mai 2014 
să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iunie, iulie și august 2014. 

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

făcut  în ceea ce privește modificarea ordinii de zi. 
Primarul comunei a solicitat ca pe ordinea de zi să fie inclus un nou punct: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord Proiect 

SA  
Botoşani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare podeţe şi refacere 
infrastructură drumuri săteşti în comuna Unţeni, judeţul Botoşani”  
 Se supune spre aprobare propunerea primarului comunei: 

- 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 s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului propunerea a fost aprobată cu votul consilierilor 
prezenți. 
 Se supune spre aprobare ordinea de zi completată: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
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- Cine se abţine ? 
Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, 

nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată 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 de 
30 iunie 2014. 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. 
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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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 decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna 
iunie, anul 2014. 

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. 
 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 7 (șapte) au votat pentru – consilierii Achiței 
Ioan, Andrișan Laura, Dolhăscu Iuliana, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Prisacariu 
Viorica, și Tucaliuc Elena, nici unul împotrivă, 1(una) abţinere - consilier Bercea Cristina-
Maria. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind însuşirea 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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 
 Primarul comunei arată că funcționarul public de la care a venit propunerea proiectului 
de hotărâre ar fi trebuit să dea lămuriri de specialitate în consiliul local. Dar este în concediu, 
consiliul local putând să-l amâne la altă ședință sau să-l respingă. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că sunt date exacte în această informare, fiind 
bine făcut. Este o informare privind activitatea de asistență socială și cu referire la asistenții 
personali și persoanele cu hancicap grav cu indemnizații lunare. 
 Se supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
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Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 pentru 
modificarea art.5 din Contractul nr. 445/07.06.2010, încheiat cu A.M.C. Unțeni, de 
concesiune a suprafeţei de 434,69 ha păşune comunală domeniul public al comunei 
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. 
 Două comisii pe domenii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 

Primarul comunei arată că, de asemenea, la acest punct trebuia să dea mai multe  
informații viceprimarul comunei, care este în concediu de odihnă. În urma controlului curții 
de conturi recent încheiat, trebuia luat 90% până la sfârșitul lunii martie de la asociația 
crescătorilor de animale AMC Unțeni. De asaemenea președintele asociației trebuia să 
prezinte un plan de lucrări anual, care nu a adus la cunoștința primăriei acest lucru. Acum 
trebuie făcut pe toți anii din urmă. Au recepția la lucrările efectuate de asociație, dar trebuia să 
fie prezent și un reprezentant al primăriei.  Pe viitor vor da banii la timp. S-a înțeles că în 
primul an nu se putea da banii la timp, dar ulterior trebuie făcut acest lucru. 
 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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: 
adoptare proiect de hotărâre privind negocierea contractului de concesiune nr. 5712 din 
12.12.2008 încheiat cu S.C. REAL TV S.R.L. BOTOȘANI în urma cumpărării firmei de 
către SC AKTA TELECOM SA Bucureşti. 

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 firma de cablu local REAL TV a vândut afacerea către 
firma  

SC AKTA TELECOM SA Bucureşti. În aceasă situație trebuie modificat contractul pe baza 
celui existent în care să figureze firma din urmă. 
 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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi: 
adoptare proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului 
general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoşani privind cheltuielile necesare executării 
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lucrărilor „Reabilitare podeţe şi refacere infrastructură drumuri săteşti în comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani”. 

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 sunt acele lucrări prin care s-au făcut podurile și podețele 
după 2006. S-a făcut contract de proiectare în 2006 și s-a prins că lucrările se vor face în 4 
luni. În anul 2007 a fost făcută licitația. Când am venit la primărie în anul 2008 am găsit niște 
borți în pământ pentru poduri. S-au prins niște bani. Acea societate care efectua lucările SC 
CODIN SRL Botoșani a dat faliment, care a cesionat lucările către SC TORA SRL  Botoșani. 
Prețurile, față de 2006 nu mai corespundeau după anul 2008 până în 2011. S-au indexat 
prețurile, s-au mărit prețurile la carburant, s-au indexat salariile minime pe economie. Curtea 
de conturi a spus că nu ar fi legal să se facă lurările cu noile prețuri. Ne/am judecat cu TORA. 
La Suceava, s-a schimbat judecarea dosarului de la secție la alta. TORA a pirdut la secția 
comercială, fiind obligată să ne plătească sumele indexate la lucrări. 

Contractul cu podurile și podețele a fost făcut de Dan Apostol. 
 Podul de la Burlești trebuia făcut la hârtop, dar s-a făcut pe pârâul Burla. Este bine cî 
s-a făcut acolo pe unde oamenii au acces la terenurile de peste pârâu. Podețul de la hârtop face 
față apelor pluviale dacă nu se aruncă la Hârtop gunoaie, haine, chiar cauciucuri puse de 
”mînuță de om”. Oamenii fac asta și ne mirăm că se înfundă și nu se scurge apa fără opreliști. 
 Am făcut un deviz de lucrări publice locale , podețe, șanțuri betonate- pentru trei 
podețe – la Șuhan, la Jalbă, La Mănăstireni la Solzaru. 
 Domnul consilier Fortoeș Costel a arătat că trebuia să se facă proiect și pentru un 
podeț la Balanovici.  
 Primarul comunei arată că dacă se face podeț acolo trec numai câțiva oameni, mai ales 
ciobeni. Acel podeț, dacă se va face costă foarte mult. Numai proiectul face peste 10.000 lei. 
Trebuie două tuburi de ø 3 m. și bine ancorat, pentru a face față apei care se scurge. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi 
Probleme curente. 
 Primarul comunei arată că firma de la salubrizare a anunțat că nu mai ridică gunoaiele 
din comuna Unțeni. Cei de la curtea de conturi au venit și au spus că tonajul de gunoi  nu se 
calculează așa cum s-a făcut și că s-au făcut bonuri de cântar, dar nu corespunde cu ce vor cei 
de la curtea de conturi, adică 1 metru cub este egal cu 50 kg. 

Președintele ședinței a făcut cunoscut că a întocmit, cu ajutorul secretarului, două 
întâmpinări ca urmare a două comunicări adresă trimise de Tribunalul Botoșani, în legătură cu 
solicitarea de drepturi bănești a două cadre didactice prin sindicatele pe carei reprezintă. Prin 
întâmpinare s-a solicitat respingerea acțiunilor. 

Consiliul local a fost de acord cu aceste două întâmpinări care să fie trimise în termen 
la tribunal. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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