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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNłENI 
        JUDEłUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de 13 noieembrie 2020 

 
În conformitate cu prevederile art.134, alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin DispoziŃia nr.126 din 11 noiembrie 2020, 

primarul comunei UnŃeni a convocat Consiliul local în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 13 noieembrie 2020, ora 10,00  la Bilioteca 
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. - Alegerea președintelui de ședință NU ESTE CAZUL 

3. - Depunerea jurământului de către supleanții consilierilor 
aleși la alegerile locale din 27.09.2020 

- 

4. - Numirea viceprimarului comunei Unțeni NU ESTE CAZUL 

5. - Constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale 
consiliului local 

NU ESTE CAZUL 

 
La lucrările şedinŃei consiliului local au fost prezenŃi 9 consilieri  din total de 9 consilieri în funcŃie validați în ședința de constituire a Consiliului 

local din data de 27 octombrie 2020, fiind prezenți și supleanții Adomnicăi Vasile și Prelepcian Carmen a căror mandate au fost validate prin Încheierea 
Camerei de consiliu din data de 02.11.2020 a Judecătoriei Botoșani în dosarul nr.11452/193/2020 rămasă definitivă. Delegatul sătesc al satului Soroceni nu 
a fost ales. 

Secretarul general al comunei Unțeni a prezentat Încheierea Camerei de consiliu din data de 02.11.2020 a Judecătoriei Botoșani în dosarul 
nr.11452/193/2020 rămasă definitivă pentru validarea mandatelor de consilieri a supleanților Adomnicăi Vasile și Prelepcian Carmen. 

După prezentare, secretarul general al comunei a solicitat consilierilor să aleagă din rândul consilierilor validați în ședința de constituire a 
consiliului local un președinte de ședință, conform artr.123, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.  

Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole propune ca președintele de ședință să fie numit pentru lunile noiembrie și decembrie din anul 2020, 
autopropunându-se președinte de ședință. Nefiind alte propuneri, secretarul general al comunei solicită aprobarea președintelui de ședință pentru lunile 
noiembrie și decembrie din anul 2020. 

Din totalul de 9 (nouă) consilieri prezenți validați în ședința de constituire a consiliului local, 8(opt ) au votat pentru: consilierii Achiței V. Ioan, 
Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Pavel C. Petru, Soveja Fănică, un vot împotrivă a consilierului 
Timișag Dumitru , nici un vot abținere. 

 Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a fost ales președinte de ședință pentru lunile noiembrie și 
decembrie 2020. A fost adoptată Hotărârea nr.1. 

Președintele ședinței a preluat conducerea ședinței consiliului local și dat citire spre aprobare ordinea de zi cu privire la celelalte puncte: 
3. - Depunerea jurământului de către supleanții consilierilor 

aleși la alegerile locale din 27.09.2020 
- 

4. - Numirea viceprimarului comunei Unțeni NU ESTE CAZUL 

5. - Constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale 
consiliului local 

NU ESTE CAZUL 

Președintele ședinței a solicitat consiliului local aprobarea ordinii de zi. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abŃine 

Din totalul de 9 (opt) consilieri validați și prezenŃi, toți au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul nu s-a abținut. 
Punctul 3. Depunerea jurământului de către supleanții consilierilor aleși la alegerile locale din 27.09.2020. 
Președintele ședinței a solicitat supleanților să depună jurământul în fața consiliului local, punând o mână pe Biblie și Constituția României. 

Supleanții Adomnicăi Vasile și Prelepcian Carmen s-au prezentat în fața consiliului local validat la ședința de constituire și au depus pe rând jurământul, 
întocmit în două exemplare care au fost semnate din care un exemplar au primit cele două persoane. 

Punctul 4. Numirea viceprimarului comunei Unțeni. 
 Președintele ședinței a solicitat consilierilor, ca, din rândul membrilor săi, să numească un viceprimar, conform prevederilor art.148, alin. (1) și 
art.152, alin. (2) și (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 Domnul consilier Adomnicăi Vasile a propus ca să fie numit viceprimar al comunei Unțeni domnul consilier Listar Gheorghe-Manole. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan a propus că fie numit viceprimar Timișag Dumitru. 
 Domnul consilier Timișag Dumitru arată consiliului local că nu dorește să fie ales viceprimar al comunei și că refuză să voteze viceprimarul 
comunei. 
 Nu au mai fost alte propuneri. 
 Sa prezentat modalitatea de alegere a viceprimarului prin vot secret pe bază de buletine de vot. 

În buletinele de vot a fost trecut domnul consilier Listar Gheorghe-Manole, care au fost împărțite consilierilor. Domnul consilier Timișag Dumitru 
a refuzat primirea buletinului de vot, care urmează a fi contabilizat la voturi nule. 

Consilierii au mers într-o cabină de vot separată (o cameră anexă) unde și-au exprimat votul și a fost depus într-o urnă. După terminarea votării, 
din urnă au fost extrase și numărate 10 buletine de vot, la care s-a anexat și buletinul de vot care a fost refuzat să fie primit. 

După numărarea voturilor, a rezultat că domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a fost ales viceprimar al comunei Unțeni cu 8(opt) voturi 
pentru, un vot împotrivă, 2(două) voturi fiind nule. 

Astfel, consiliul local a adoptat Hotărârea nr.2 pentru alegerea viceprimarului comunei Unțeni cu majoritate absolută. 
Punctul 4. Constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale consiliului local. 
Președintele de ședință a propus următoarele: 

- Constituirea unui număr de 3 (trei) comisii pe domenii de specialitate ale consiliului local, cu următoarele denumiri: 
Comisia 1 - Comisia pentru activităŃi economico-financiare, agricultură, administrarea  

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecŃia mediului şi turism, servicii şi comerŃ; 
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Comisia 2 - Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăŃenilor; 

Comisia 3 - Comisia pentru învăŃământ, sănătate şi familie, activităŃi social-culturale, culte, muncă şi protecŃie socială, protecŃie copii, tineret şi 
sport. 

- Comisia 1, să fie formată din 5 (cinci) consilieri, și anume: 
1 Achiței V. Ioan 
2 Burlacu Anișoara 
3 Fortoeș Costel 
4 Andrișan Laura 
25 Soveja I. Fănică 

- Comisia 2, să fie formată din 3(trei) consilieri, și anume: 
1. Adomnicăi T. Vasile 
2. Listar C. Gheorghe-Manole 
3. Timișag D. Dumitru 

- Comisia 3, să fie formată din 3(trei) consilieri, și anume: 
Ciocan I. Lidia 
Prelepcian I. Carmen 
Pavel C. Petru 
 Domnul consilier Timișag Dumitru a propus: 

- Comisia 2, să fie formată din 3(trei) consilieri, și anume: 
1. Ciocan Lidia 
2. Pavel Petru 
3. Adomnicăi Vasile 

- Comisia 3, să fie formată din 3(trei) consilieri, și anume: 
Achiței Vasile 
Prelepcian I. Carmen 
Timișag Dumitru 
 Nefiind alte propuneri făcute, președintele ședinței supune spre aprobare prima sa propunere pentru cele trei comisii: 
 Pentru comisia 1 și 3 au votat pentru toți cei 11 consilieri, nici un vot împotrivă, nici o abținere; 
 Pentru comisia 2 au votat pentru 9(nouă) consilieri: Achiței V. Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Pavel C. Petru, Soveja Fănică, un vot împotrivă - consilier Timișag Dumitru și un vot abținere – consilier 
Prelepcian Carmen.  
 Având în vedere rezultatul votului s-a constatat că propunerile domnului consilier Listar Gheorghe-Manole a obținut majoritatea calificată pentru 
constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale consiliului local. 
 Președintele consiliului local a solicitat membrilor comisiilor să aleagă din rândul membrilor lor un președinte și un secretar: 
  Membrii comisiilor s-au retras pentru a-și stabili un președinte și un secretar din rândul membrilor lor. 
 După consultările avute a rezultat următoarele: 

Comisia 1: 
Nr. crt. Nume și prenume Calitatea în cadrul comisiei Observații 
1. Achiței V. Ioan Președinte  
2. Soveja I. Fănică Secretar  
3. Andrișan D. Laura Membru  
4. Burlacu G. Anișoara Membru  
5. Fortoeș C. Costel Membru   
 Comisia 2: 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Calitatea în cadrul comisiei Observații 

1. Adomnicăi T. Vasile Președinte  
2. Listar C. Gheorghe-Manole Secretar  
3. Timișag D. Dumitru Membru  
 Comisia 3: 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Calitatea în cadrul comisiei Observații 

1. Ciocan I. Lidia Președinte  
2. Prelepcian I. Carmen Secretar  
3. Pavel C. Petru Membru  
 Astfel, consiliul local a adoptat Hotărârea nr.3 cu majoritate absolută. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINłEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


