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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCALAL COMUNEI  UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 ianuarie 2023 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.8 din 19 ianuarie 2023, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul 
local în ședință ordinară pentru data de 26 ianuarie 2023, ora 10,00  la Biblioteca comunală Unțeni, cu următoarea ordine de zi 
propusă: 
Nr. 
Crt. 

 
INIȚIATOR/I 

TITLUL PROIECTULUI DE HOTARÂRE- PROBLEME 
SUPUSE DEZBATERII 

Observații 

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

convocată de îndată a consiliului local din data de 
13.01.2023  

 

3 primar PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.62 din 21 decembrie 
2022 privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni 
pentru anul școlar 2023-2024 

 

4 

primar 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.59  
din 8 decembrie 2022  privind  aprobarea  Planului anual de 
acţiune privind  Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni 
pentru anul 2023 

 

5 viceprimar PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.64 din 30.12.2022 privind 
aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și 
utilizatorii noncasnici din comuna Unţeni începând cu 
01.01.2023 

 

6 viceprimar PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.1 din 03.01.2023 
privind însuşirea unei informări 

 

7 primar PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 din 19 ianuarie 2023 
privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 

 

8  Diverse  

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 9 consilieri  din total de 11 consilieri în funcţie, 
absentând consilierii Ciocan Lidia și Timișag Dumitru. Delegatul sătesc a fost prezent. 

Secretarul general al comunei arată că a fost anunțat că doamna consilier Ciocan Lidia care a fost aleasă  
președinte de ședință prin Hotărârea nr.55 din 14 decembrie 2022 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile 
ianuarie, februarie și martie din anul 2023, lipsește de la lucrările ședinței. În această situație este necesar a se alege 
un președinte de ședință pentru această ședință, conform art. 123, alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019,  prin care se arată 
că, în cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales 

un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta 

exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de Codul administrativ pentru preşedintele de şedinţă. A 
solicitat consilierilor ca din rândul membrilor săi prezenți la ședință să se propună un președinte de ședință. Domnul 
consilier Soveja Fănică a propus ca președinte de ședință pe domnul consilier Listar Gheorghe-Manole. Se supune 
spre aprobarea această propunere. Toți consilierii prezenți au votat ca domnul consilier să fie ales președinte de 
ședință. Astfel a fost adoptată hotărârea nr.3 fiind votată cu majoritate simplă. 

Președintele ședinței a constatat 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 

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi: 
Președintele ședinței a solicitat consiliului local ca pe ordinea de zi să fie introdus un nou punct, respectiv 

un proiect de hotărâre nr. privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Unțeni, 

judeţul Botoșani, care nu suferă amânare. Acest proiect de hotărâre are toate avizele necesare ale comisiilor pe 
domenii de specialitate ale consiliului, putând fi supus dezbaterii consiliului local. 

Supune spre aprobare ordinea de zi propusă și completată:  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenţi, 9 (nouă) au votat pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată cu majoritate simplă. 

Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local din data de 
13.01.2023. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal al ședinței 
anterioare, ședința extraordinară convocată de îndată din data de 13 ianuarie 2023. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței din data de 13 ianuarie 2023. 
Președintele ședinței supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 9 consilieri prezenți, procesul verbal a fost aprobat astfel: 8 voturi pentru: consilierii: Achiței 

V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, 
Soveja Fănică, Pavel Petru; voturi abținere = 1(unul), consilier Prelepcian Carmen (arătând că a absentat de la 
ședința anterioară), nici un vot împotrivă. 
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Având în vedere rezultatul votului, procesul-verbal a fost aprobat cu majoritate simplă. 
Punctul 3.  Adoptarea proiectului de h o t ă r â r e nr.62 din 21 decembrie 2022 privind organizarea 

rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2023-2024. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 

respectiv referatul de aprobare al 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 dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator.  
Primarul comunei a arătat motivele susținerii proiectului de hotărâre, arătând că un asemenea proiect se 

inițiază în general, anual, la sfârșitul anului anterior. 
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 prezenți, toți au votat pentru, nici un vot abținere și nici un vot împotrivă. 
  Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 

Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre nr.59 din 8 decembrie 2022  privind  aprobarea  
Planului anual de acţiune privind  Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2023. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare al 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 dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator.  
Primarul comunei inițiatorul proiectului de hotărâre arată că la fiecare sfârșit de an se inițiază, potrivit legii, 

un asemenea proiect de hotărâre, care se transmite consiliului județean pentru aviz consultativ. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că în legătură cu serviciile sociale a fost la Unțeni o problemă, cu 

cheltuirea banilor la Legea nr.416 care nu erau cheltuiți în totalitate anual. Au fost perioade când noi eram ”bogați” 
și alte comune, cum ar fi comuna Răchiți,” foarte săracă”. Se luau banii de la Legea 416 de la comuna Unțeni și se 
dădea la comuna Răchiți. Ar trebui ca cei care pot beneficia de ajutor social să fie înștiințați, la alte comune fiind 
mulți beneficiari. 

Primarul comunei arată că oamenii știu despre ajutorul social, că cei care se încadrează la ajutor social îi 
primim cu drag. Dar tot oamenii știu că cei care nu primesc adeverință de la forțele de muncă nu se încadrează. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că ar trebui să li dea un loc de muncă. 
Primarul comunei arată că forțele de muncă acordă locuri de muncă. Sunt unele persoane care se pot 

încadra la ajutor social și nu o fac chiar dacă li se spune. 
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 prezenți, toți au votat pentru, nici un vot abținere și nici un vot împotrivă. 
  Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 

Punctul 5. Aprobarea proiectului de hotărâre nr.64 din 30.12.2022 privind aprobarea taxei de 
salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din comuna Unţeni începând cu 01.01.2023. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare al viceprimarului 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 dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței, 

inițiatorul proiectului de hotărâre a susținut acest proiect.  
Viceprimarul comunei arată despre necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că, la art.1, taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici este în 

cuantum de 6,13 lei/persoană/lună. La art.2 se spune că taxa de salubrizare se plătește cu 1,5 mai mult. Asta 
înseamnă că dacă nu se separă corect, va fi plătită taxa de 16,91 lei/lună. Cum implementați corect să nu se ajungă la 
așa ceva? 

Viceprimarul comunei arată că utilizatorii casnici vor plăti 6,13 lei/lună/persoană. Se va proceda ca și până 
acum, cum am început din acest an. Se va merge din poartă în poartă, pentru deșeurile din plastic și fier pe care 
oamenii le vor selecta separat. Se face doar pentru plastic și fier, care vor fi selectate separat. Primăria le adună și 
vine mașină separat să le ridice. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că dacă până în prezent nu s-au selectat aceste materiale cum 
vor fi învățați oamenii să facă aceste demersuri. Undeva este o problemuță în legătură cu selectarea. S-a luat vreo 
măsură în legătură cu selectarea plasticului și a fierului? Nu s-a luat măsuri pentru plasticelor de pe domeniul public. 
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Viceprimarul comunei arată că cetățenii trebuie să înțeleagă ce trebuie să facă. Nu vor plăti mai mult pentru 
consumatorii casnici. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că dacă vă amintiți, se discută nu de acum despre selectarea plasticelor, 
fierului. Noi trebuie să facem selectarea. S-ar micșora cantitatea din de plastic și fier din bene și să fie loc mai mult 
pentru gunoiul menajer. Conducerea primăriei să treacă des pe la om și să vadă. Orice început este greu dar oamenii 
se vor învăța. Obișnuința este mama naturii, oamenii să se învețe, să se facă avertizarea acestora.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că ar vrea să plătească  impozitul dar ce taxă va plăti pentru taxa 
de salubrizare, la 6,13 lei sau la 16,91 lei? 

Viceprimarul comunei arată că se va plăti 6,13 lei. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că se lucrează cu dublă măsură. Va anunța cetățenii că se va 

plăti 6,13 lei/lună/persoană. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că, colectarea selectivă este și va fi greu, să fie pusă în practică este și 

mai greu. La alte primării, Curtești, Mihai Eminescu, Stăuceni vor să desființeze pubelele de gunoi. Fiecare 
gospodărie are propriul container de gunoi, au chiar și cântar cu care să cântărească gunoiul. 

Primarul comunei arată că este un proiect european și nu pot fi desființate pubelele. 
Domnul consilier Pavel Petru arată ca fiecare gospodărie să aibă tomberoane. Nu este de acord cu această 

majorare.  
Viceprimarul comunei arată că în acest an se va merge cu 6,13 lei. 
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 prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: Voturi pentru= 
7(șapte) consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Fortoeș Costel, 
Listar Gheorghe-Manole și Soveja Fănică; voturi împotrivă=1(unul) consilieri Pavel Petru , voturi abținere=1(unul), 
consilier Prelepcian Carmen.  

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
 Punctul 6. Adoptare proiectului de h o t ă r â r e nr.1 din 03.01.2023 privind însuşirea unei informări. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare al viceprimarului 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 dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator.  
Viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că asemenea informare se prezintă după 

sfârșitul fiecărui trimestru din an. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că, cum se face că am primit o listă cu toate persoanele cu dizabilități și 

cu însoțitorii lor? Până acum noi consilierii nu aveam acces cu nume și prenume și cu privire la cei care-i deservesc. 
Puterea de la Unțeni este la fel ca Putin. Acum este invers. Noi consilierii nu avem acces la nume și prenume că ei 
sunt aleși, avem același drepturi și obligații pentru a ține secret toate datele cu caracter personal. Acum avem datele 
necesare. Când s-a încălcat legea.  

Viceprimarul comunei arată că aceste persoane au contract individual de muncă, însoțitoare ale persoanelor 
grav bolnave. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată ca vicele să răspundă când s-a încălcat și când nu s-a încălcat 
legea? 

Domnul consilier Pavel Petru arată că solicită o lista completă a persoanelor cu dizabilități și a celor a 
nevăzătorilor, așa cum a mai solicitat. Sunt persoane care au dizabilități dar totul pleacă de la primărie, care fac 
anchete sociale, despre care știu. 

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 prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: Voturi pentru= 8(opt) 
consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Fortoeș Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen și Soveja Fănică; voturi împotrivă=1(unul) consilieri Pavel Petru, voturi 
abținere=0(zero). 
 Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
 Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre nr.5 din 19 ianuarie 2023 privind atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare al 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 dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
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Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 
posibilitatea susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator.  

Primarul comunei a arătat motivele susținerii proiectului de hotărâre, având în vedere că pentru promovarea 
acestuia, era necesar un aviz consultativ preliminar al ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. 
Obținând avizul cu propuneri și observații, proiectul de hotărâre inițial a survenit modificări.  

Domnul consilier Pavel Petru arată: când o să primim noi consilierii tot inventarul public al comunei. 
Consilierilor nu li s-a prezentat inventarul public al comunei Unțeni. Foarte multe podețe din câmp au dispărut de pe 
vremea lui Costîn. Casarea trebuia făcută cu aprobarea consiliului local. Trebuiau predate-primite la schimbarea 
primarilor. Viceprimarul este cel care răspunde de inventarul primăriei. Cu inventarele este o problemă complexă, 
nu putem spune de inventarul de ansdamblu. 

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 prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: Voturi pentru= 8(opt) 
consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Fortoeș Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen și Soveja Fănică; voturi împotrivă=0(zero), voturi abținere=1(unul), 
consilieri Pavel Petru. 
 Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 

Punctul 8. Adoptare proiectului de hotărâre nr.50 din 15 noiembrie 2022 
privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Unțeni, judeţul Botoșani. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare al viceprimarului 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 dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator.  
Primarul comunei a prezentat motivele susținerii proiectului de hotărâre. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că s-a gândit că proiectul a fost inițiat ca urmare a ceia ce s-a întâmplat 

la București. În legătură cu câinii fără stăpân a fost și mai este și în prezent. Oamenii trebuie să-i țină legați, îngrijiți. 
Dar sunt oameni care nu respectă regulile în legătură cu acești câini, trebuie cipați, înregistrați, ținuți închiși, hrăniți. 
Trebuie umblat prin sate, de recomandat să facă ordine cu aceste animale. Trebuie eliminați câinii vagabonzi. 

Primarul comunei arată că se vor pune afișe peste tot în sate. Vom vedea cine va veni la licitație, se va 
delega serviciul și noi vom urma să plătim. Nu sunt persoane specializate pentru padocuri.  

Domnul consilier Pavel Petru arată că proiectul de hotărâre l-a primit ieri. Este o problemă complexă, este 
amplu, se putea informa cum este de procedat. Fiind intervalul prea scurt nu se poate pronunța. Are o ideie fixă, 
P.S.D. – ul a distrus atâtea construcții în țară în urma lor rămânând câinii. Sunt câini la Podu Roșu, a văzut personal 
persoane care lasă câinii. Sunt aduși unii câni mari care fac ravagii la găini. Oamenii nu dau drumul la găini. Ca 
proceduri, dacă ai 5 câini sau mai puțin, trebuie foarte multe lucruri și bani. A crezut că este o firmă de casă care să 
se lipească de câinii fără stăpân. Cum are Botoșaniul un serviciu, are și câini. S-a creat o legislație unde câinii au 
mai multe drepturi decât oamenii. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată: câinii fără stăpân au drepturi pentru care să plătim bani din 
buget și pentru drepturile oamenilor nu avem. 

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 prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
 Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. 
 Punctul 9. Diverse: 
 Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că încă nu s-a rezolvat cu plopii, crede că ocolul silvic nu au dat 
nici un răspuns. La stația de autobuz de la Poiana trebuie un coș de gunoi. În legătură cu banii pentru spațiile școlilor 
de la Poiana cu care s-a făcut expertizarea au rămas pierduți? Nu trebuia să se ia măsurile cu capăt? 
 Primarul comunei arată că orice serviciu trebuie plătit, apreciază că medicul de familie face acest efort 
pentru cetățeni. Au fost făcuți toți pașii legali care trebuiau făcuți. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


