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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 7 iulie 2022 

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziţia nr.104 din 30 iunie 2022, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul 
local în ședință ordinară pentru data de 7 iulie 2022, ora 9,00  la Bib 

lioteca comunală Unțeni, 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  

ordinare a consiliului local din data de 
29.06.2022  

 

3. 

primar 

privind virarea de credite bugetare la 
comuna Unțeni pe  anul  2022  

- 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; 
-  comisia pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport 

4 privind aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Unţeni precum şi 
pentru activităţile şi serviciile publice ale 
consiliului local Unţeni 

5. 
 

Refuz de contrasemnătură nr.3587 din 
29.06.2022 la HCL nr.28 din 29.06.2022  

6.  diverse  

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri  din total de 11 consilieri în 
funcţie, absentând domnul consilier Adomnicăi Vasile. Delegatul sătesc a fost prezent. 

Doamna consilier Ciocan Lidia aleasă președinte de ședință prin Hotărârea nr.26 din 29 iunie 
2022 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iulie, august și septembrie din anul 2022, 
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.  

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

respectiv proiect de hotărâre privind însușirea unei informări. 
Supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a noului proiect de hotărâre, care 

îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi suspus dezbaterii consiliului local:  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici un  vot împotrivă, 
nici o abținere. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi. 

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

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici un  vot împotrivă, 
nici o abținere. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată în unanimitate. 
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Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local din data 
de 29.06.2022. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal 
al ședinței anterioare, ședința ordinară din data de 29 iunie 2022. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29 
iunie 2022. 

Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ceea ce privește procesul-
verbal prezentat, 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că, la punctual 2, s-a referit că a fost problema cu 
suma propusă, nu a votat împotrivă. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că, în legătură cu ROF-ul că nu este complet și nu are 
organigrama și statul de funcții. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că de ce nu se scrie în procesele-verbale în 
numeroase rânduri când răspunde primarul și domnul vicepruimar, nu apar răspunsurile. În legătură că 
nu a spus că sunt resturi de betoane în parcări spunâmnd că a spus despre resturile de betoane în afara 
parcărilor. A spus despre crengile de copaci de la domnul Achiței, unde trebuie să se ia măsuri pentru 
îndepărtarea acestora. 

Se supune aprobării procesul-verbal prezentat. Din totalul de 10 consilieri prezenți, 8 (opt) au 
votat pentru, consilierii: Achiței Ioan, Andrișan Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru, un  vot împotrivă-doamna consilier Prelepcian Carmen (deoarece 
este plin de interpretări și omisiuni), 1(un) vot abținere al dmnului consilier Timișag Dumitru. 

Având în vedere rezultatul votului, procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de voturi. 
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind privind virarea de credite bugetare 

la comuna Unțeni pe  anul  2022. 
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. 

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.  
La lucrările ședinței a fost prezentă doamna consilier superior Listar Eugenia din cadrul 

compartimentului contabilitate.              
Primarul comunei a explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, virarea de 

credite bugetare se face după trimestrul II, pentru sume din bugetul local. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că la extinderile sistem de alimentare cu apă. Despre ce 

este vorba. 
Doamna consilier superior arată că se referă la satele unde nu este alimentare cu apă.  S-a prins 

inițial sumele în bugetul local în acest sens. 
Domnul consilier Timișag Dumitru a întrebat dacă este vorba de virare sau rectificare. 
Doamna consilier superior arată că începând cu trimestrul trei se pot face virări, bani din 

bugetul local. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că este de acord, dar pentru trotuar este împotrivă să 

se facă virări. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că este constant. În bugetul local s-au prins 200.000 pentru 

trotuar dar i s-a părut mult. Acum de la 200.000 lei la 280.000 lei i se pare foarte mult. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că tot nu i spus lățimea trotuarului. 
Primarul comunei arată că trotuarul nu are o lățime constantă, dar în total sunt 370 mp. 
Domnul consilier Timișag Dumitru a întrebat de ce nu s-a specificat în devizul general despre 

tipul lățimii pe toată lungimea trotuarului. 
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 10 (zece) consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: voturi 
pentru 7(șapte): consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică; voturi împotrivă 2(două), consilierii Pavel Petru și 
Timișag Dumitru; voturi abținere 1(unul): consilier Prelepcian Carmen. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
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Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru 
activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni. 

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. 

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 explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre.  
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că la drumuri sunt muncitori calificați, nu a văzut 

nici un post de cantonier. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că în organigrama este trecut guardul post vacant și 

este trecut în ROF cu atribuții. 
Primarul comunei arată că în situația în care postul va fi ocupat, acesta să fie deja cu atribuții 

de serviciu. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că între primar și consiliu local nu există relații de 

subordonare. În organigramă este trecut consilier personal al primarului și este și la achiziții publice. 
Susține propunerea domnului Timișag Dumitru pentru un cantonier. Este jale cu drumurile și va vota 
împotrivă. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că de anul trecut a spus mereu cu angajarea unui 
cantonier și nu s-a făcut nimic. Dacă toți ne-am fi dorit, am fi avut cantonier. 

Primarul comunei arată că lucrurile se compensează între muncitori, fac și munca 
cantonierului. Viceprimarul îi organizează în acest fel. 

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 10 (zece) consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: voturi 
pentru 7(șapte): consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică; voturi împotrivă 2(două), consilierii Pavel Petru și 
Timișag Dumitru; voturi abținere 1(unul): consilier Prelepcian Carmen. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 5. Adoptare proiect de hotărâre privind însușirea unei informări. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 

hotărâre, respectiv referatul de aprobare a 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 a explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, arătând 

că asemenea proiect se supune dezbaterii consiliului local în prima lună, după sfârșitul unui semestru 
din an.  

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că s-a mai discutat, să se pună și acel tabel cu 
persoanele care sunt asistenți personali. 

Primarul comunei arată că sunt date cu caracter personal. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că ce deranjează dacă se vine cu o listă. Cineva are niște 

interese, pentru că a făcut o cerere exact solicitând o asemenea listă. Nu a mai văzut o asemenea 
opacitate din acest mandat. 30% dintre persoane sunt nevăzătoare la nivel național. 

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 10 (zece) consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: voturi 
pentru =8 (opt): consilierii: Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen și Soveja Fănică, voturi împotrivă = 0(zero); 
voturi abținere = 2(două) consilierii consilier Pavel Petru și Timișag Dumitru 
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Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
6. Prezentarea de către secretarul general al comunei a refuzului de contrasemnătură 

nr.3587 din 29.06.2022 la HCL nr.28 din 29.06.2022, conform art.140, alin. (3) din Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care prevede: ”Secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care 
consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în 
scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul - verbal al 
şedinţei.” 
 Secretarul general al comunei a prezentat referatul cu refuzul de contrasemnătură pentru 
legalitate dat la HCL nr.28 din 29.06.2022. 

7. Diverse: Domnul consilier Timișag Dumitru arată că de la pod la Burlești este o restricție 
de 3,5 tone pentru autovehicule. Totuși se circulă cu peste 3,5 tone. 

Primarul comunei arată că, constructorul drumului național a pus în colaborare cu drumurile 
naționale această restricție. În caz că se întâmplă ceva, vina este a șoferilor că nu respectă semnul de 
circulație. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că vicele, în organigramă este fără atribuții. 
Viceprimarul comunei arată că atribuțiile lui sunt date dintre atribuțiile conferite de lege 

primarului, prin dispoziție. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că avem asfaltul în comună. Când s-a turnat canalele și 

bordura canalului, bordura este puțin mai înaltă decât asfaltul, astfel că în Mânăstireni apa pluvială se 
localizează pe asfalt în partea de la deal de drum. Problema este când va veni înghețul și dezghețul 
care contribuie la deteriorarea asfaltului. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Lidia Ciocan 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


