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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 24 februarie 2016 

 
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.39 din 17 
februarie 2016, viceprimarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru data 
de 24 februarie 2016, ora 13,00  la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru 

păşunile comunei Unțeni; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în anul 2016; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor 

stimulentului educational sub forma de tichete sociale; 
5. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și didactic 

auxiliar pentru luna ianuarie 2016; 
6. Adoptare proiect de hotărâre privind însușirea contractului încheiat cu apărătorul ales în 

vederea apărării intereselor consiliului local și al primarului comunei în faţa instanţelor de 
judecată; 

7. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și indicatorii 
tehnico – economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI DC 29A, DS 700, 
DS 728 ÎN COMUNA UNȚENI JUDEȚUL BOTOȘANI”; 

8. Adoptare proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia unui consilier; 
9. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 10 consilieri în 

funcţie, unul demisionând. Au fost prezenți și delegații sătești Toma Vasile și 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 Achiței V. Ioan, cel mai în vârstă consilier, a dat cuvântul doamnei consilier 
Andrișan Laura aleasă  președinte de ședință ales prin Hotărârea nr.66 din 28 decembrie 2015 să 
conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și martie, anul 2016. 

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au propuneri de completare a ordinii de zi 

pentru probleme ce nu suferă amânare.  
Nu au fost făcute propuneri. 
Președintele ședinței supune spre aprobare ordinea de zi : 

- 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. 

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 28 
ianuarie 2016. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat consilierilor dacă 
au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat.  

Viceprimarul comunei arată că la punctul 4 de pe ordinea de zi nu va vota în nici un fel. 
Nu au mai fost făcute și alte obiecţii. 
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 

- Cine este pentru ? 
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- 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 procesul verbal prezentat a fost aprobat în unanimitate. 

2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru păşunile 
comunei Unțeni. 

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. 

Viceprimarul comunei explică că amenajamentul pastoral a fost întocmit pentru că, din acest 
an, nu se mai poate primi subvenție de la A.P.I.A. pentru pășunile comunei. Acest lucru s-a făcut cu 
sprijinul Consiliului județean Botoșani prin Consultanță Agricolă și cu alte instituții publice. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în unanimitate. 

3. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 3 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe 
teritoriul comunei Unţeni în anul 2016. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în unanimitate. 

4. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 4 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor 
stimulentului educational sub forma de tichete sociale. 

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. 

La această ședință, pentru acest punct a solicitat să participe doamna consilier principal 
Ursache Daniela și doamna consilier superior Pavăl Maria din cadrul compartimentului financiar-
contabil, impozite și taxe locale, patrimoniu și resurse umane. Doamna consilier Ursache Daniela arată 
că solicită sprijinul consilierilor pentru ca în hotărârea ce se va lua, să fie trecută responsabilul cu 
probleme de asistență socială pentru distribuirea tichetelor sociale și nu ea deoarece toate documentele 
pentru aceste tichete se pregătesc de asistentul social. Bonurile valorice sunt ca și bonurile de benzină 
care le gestionează altcineva, si pixurile și altele. De ce să nu țină tichetele socială tot de asistență 
socială la stare civilă. La impozite și taxe locale sunt două persoane, contabil nu avem, la registrul 
agricol nu avem inspector de specialitate. Este multă muncă la impozite și taxe locale. 

Viceprimarul comunei arată că din punct de vedere al securității și bonurile sociale trebuie 
mânuite de o persoană specializată cu asemenea valori. 

Doamna președintă întreabă secretarul comunei dacă poate distribui bonurile sociale asistentul 
social. 

Secretarul comunei arată că nu se poate băga în ”bucătăria” Consiliului local sau al primarului 
care sunt instituții alese. Apreciază că propunerile făcute prin proiectul de hotărâre sunt legale, având 
în vedere prevederile H.G. nr.15/2016 și ale Legii nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, 
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constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, 
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Doamna consilier Ursache Daniela a arătat că secretarul doar nu o să țină cu ea. Mai arată că 
are constituite garanții bănești pentru gestiune și când va ieși la pensie nu mai valorează nimic.  

Viceprimarul comunei propune ca tichetele să fie trecute pe casierie și să le dea asistentul 
social. De asemenea arată că la acest proiect de hotărâre nu v-a vota în nici un fel. 

Se face cunoscut că modificarea proiectului de hotărâre nu poate fi făcută decât pe viitor, nu în 
această ședință, deoarece nu s-a depus nici un amendament. Contestarea hotărârii poate fi făcută în 
condițiile legii numai în instanța de contencios administrativ – Legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ. 

 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 10 (zece) consilieri prezenţi 7 (șapte) au votat pentru (consilierii Achiței Ioan, 
Andrișan Laura, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prisacariu Viorica și Prisacariu Viorica, 
unul împotrivă consilier Prisacariu Viorica, 2 (două voturi) abţinere - consilier Bercea Cristina-Maria 
și Fortoeș Costel. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul majorității 
consilierilor. 

5. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 5 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și didactic 
auxiliar pentru luna ianuarie 2016. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru (consilierii Achiței V. 
Ioan, Listar Gheorghe-Manole, Paladi Constantin, Andrișan Laura, Tucaliuc Elena, Fortoeș Costel și 
Dolhăscu Iuliana, Prisacariu Viorica, nici un vot împotrivă, și unul s-a abţinut (consilier Bercea 
Cristina-Maria). 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu votul majorității 
consilierilor în funcție. 

6. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 6 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind însușirea contractului încheiat cu apărătorul ales în 
vederea apărării intereselor consiliului local și al primarului comunei în faţa instanţelor de 
judecată. 

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. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în unanimitate. 

7. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 7 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico – 
economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI DC 29A, DS 700, DS 728 ÎN 
COMUNA UNȚENI JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

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. 
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 Două comisii 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în unanimitate. 

8. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 8 - lea punct de pe ordinea de zi:   
adoptare proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia unui consilier. 

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. 
 O comisie pe domenii de specialitate a 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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici 
unul nu s-a abținut. 

Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în unanimitate. 
9.Probleme curente: 
Doamna consilier Prisacariu Viorica arată că este nemulțumită de asistentul medical  

comunitar, deoarece trebuie să meargă și la de exemplu Aiftincăi Mihai și Victor Lungu. 
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Andrișan Laura 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
 


