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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 15 noiembrie 2022 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.169 din 9 noiembrie 2022, primarul comunei Unţeni a convocat 
Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 15 noiembrie 2022, ora 09,30  la Biblioteca 
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 
28.10.2022  

 

3. 
primar 

privind aprobarea rectificării bugetului 
local pentru 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. 

viceprimar 

privind aprobarea închirierii  spațiilor: 
Corp administrativ 1, situat în p.c. 304, 
intravilan Mânăstireni, Corp 
administrativ 2, situat în p.c. 304, 
intravilan Mânăstireni  și Clădire 
Dispensar Uman Burlești situat în pc 
316 Burlești, aparţinând domeniului 
public și privat  al comunei Unțeni, 
județul Botoșani 

5.  Diverse  

 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 consilieri în 

funcţie. Delegatul sătesc a fost prezent. 
Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.39 din 

19 septembrie 2022 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile octombrie, noiembrie și 
decembrie 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, solicitând totodată 

consilierilor ca pe ordinea să fie introduse un punct, respectiv prezentarea unei Note informativă la 

situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2022, pe care consilierii au primit-o înaintea ședinței. 
Supune spre aprobare ordinea de zi cu introducerea pe ordinea de zi a Notei informative:  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici un  vot 
împotrivă, nici o abținere. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată în unanimitate. 
 Președintele ședinței a solicitat ca în primul rând să se discute despre proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022 și a Notei informative și, ulterior să se prezinte 
procesul-verbal al ședinței anterioare și celălalt proiect de hotărâre, fiind prezentă doamna consilier 
superior Eugenia Listar din cadrul compartimentului financiar-contabil. 

Punctul 2.  Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru 
anul 2022. 
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Domnul consilier Timișag Dumitru arată că sunt bani pentru piatră. Se vor cere și pentru 
buldoexcavator? 

Primarul comunei arată că s-au pus la drumuri și acum s-a revenit. S-au folosit bani pentru 
piatră spartă pentru drumul la școală după terminarea trotuarului. 

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.  
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 11 (unsprezece) consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost adoptat astfel: 
voturi pentru 10(zece): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Prelepcian Carmen și Timișag 
Dumitru; voturi împotrivă 1(unul), consilier Pavel Petru; voturi abținere 0(zero). 

Punctul 3. Nota informativă. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată avem în nota informativă relații privind Cap.51.02. 

Autorități executive în care sunt arătate pe titluri cheltuielile: ”cheltuieli de personal” și ”bunuri și 
servicii”, unde sunt prevăzute unele cheltuieli, cu asistență juridică,  cu autoturismul primăriei, etc. iar, 
la capitolul 84.02 ”Drumuri și poduri” sunt iar prevăzute cheltuieli asigurare Dacia Daster. 

Doamna consilier superior Eugenia Listar arată că la capitolul drumuri și poduri se referă la 
asigurare camionul Man, fiind strecurată o eroare materială în prezentare. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că tot la capitolul 51.02, la materiale și prestări 
servicii, întreabă ce caută tuia la aceste cheltuieli alături de mentenanță găzduire site. 

Primarul comunei au fost plantați câțiva arbuști tuia de primărie, la astfel de cheltuieli  putând 
fi clasificată despre această cheltuială.  

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că se poate greși, dar să se aibă în vedere pe viitor. 
Domnul consilier Pavel Petru arată, când să se facă recepția la drumuri. Pe drumul comunal, 

intersecție cu drumul național, sunt separatoare de sens, dar sunt autovehicule mari care se încadrează 
pe contrasens. S-au făcut cheltuieli degeaba, sunt inutile separatoarele. La poiana băltește apa pe 
drumul comunal, acolo trebuiau banii. 

Primarul comunei arată că atunci când a depus documentația la Iași pentru asfaltarea drumului 
comunal, am depus fără separatoarele de mers. Cei de la drumuri naționale a respins documentația, 
astfel că s-a refăcut cu separatoare la drumul național. În legătură cu recepția drumului aceasta sa făcut 
în primăvară.  

Punctul 4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local din data 
de 30.09.2022. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal 
al ședinței anterioare, ședința ordinară din data de 28 octombrie 2022. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 
octombrie 2022. 

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

Domnul consilier Timișag Dumitru a solicitat, în ceea cel privește, să se rectifice procesul 
verbal înainte de a fi depus la dosar și publicat. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că nu s-a trecut să se discute despre informarea cu 
sancțiunea dată secretarului general al comunei. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen că dacă nici în cei doi ani de zile nu s-a reglementat cu 
greșelile maetriale scrise în unele procese verbale ale ședințelor. Când a spus unde sunt pietroaiele alea 
la Mânăstireni, s-a scris în procesul-verbal al ședinței de Nicuță Vezniuc. Aici nu este vorba de date cu 
character personal? În legătură cu asistența social, invocăm GDPR, dar la procesele verbale nu 
invocăm GDPR. 

Secretarul general al comunei arată că știe ce trebuie scris în provesele verbale, arătând că 
procesele-verbale ale ședințelor consiliului local, cuprinde o sinteză dezbaterilor din şedinţele 
consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte. 
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Doamna consilier Prelepcian Carmen a spus în ședința anterioară ca să se amenajeze spațiile 
medicale, nu să se concesioneze. A mai spus ca să se aducă scaune pentru pacienți. 

Primarul comunei arată că medical veterinar nu a solicitat scaune de la primărie, fiind în 
privat, la fel și medical de familie.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că s-a întâlnit cu domnișoara doctor, dar nu a 
solicitat așa ceva. S-au dat  4.000 lei pentru licitație. Dacă s-a licita nu se justifică recuperarea sumei, 
trebuiesc mai bine de 5 ani pentru a se recupera banii. Propune un amendament darea în folosință 
gratuită.  

Primarul comunei arată că 4.000 lei sunt pentru evaluarea chiriei, așa sunt pașii legali. Fără 
evaluare, nu putem ști prețul chiriei pe piața liberă. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată cum a funcționat domnișoara doctor. A plătit chirie 
sau nu. Când primarul a venit la putere era dispensarul sau nu. Satul Mânăstireni a avut dispensar, 
acum nu mai este dispensar. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că doamna consilier Prelepcian Carmennu nu 
cunoaște situația. Se știe că, clădirea dispensarului medical din satul Poiana a fost demolat până în 
anul 2008 de fosta conducere, pentru că s-a autodemolat, iar terenul a ajuns în proprietatea Parohiei 
Mânăstireni, care a fost donat Parohiei Poiana. 

În acte, școala veche nu există scriptic, dar nu se putea închiria dacă nu avem acte. Și la ora 
actual nu trebuia să se închirieze, școală care nu există dar nu știu cum se poate închiria. Este școala în 
inventarul primăriei? 

Primarul comunei arată că este în inventarul primăriei. 
Doamna Prelepcian Carmen a arătat că oamenii să aibă condiții la medical de familie, și până 

acum a funcționat gratuit, dar nu se face nimic. 
Primarul comunei arată că dorește să se facă legal, așa sunt pașii de urmat. Am avut în 

prealabil acceptul consiliului local, am realizat pașii legali. Am primit răspuns de la Școala Unțeni, 
clădirea nemaifiind în administrarea lor de mai bine de 3 ani. Nu se poate da cu titlu gratuit. 

Primarul comunei arată că am făcut tot ce este legal, conform celor înștiințările făcute 
consiliului local. 

Doamna Prelepcian Carmen arată că este în comisia de sănătate și trebuia să se ia măsuri, am 
sesizat aceste lucruri. Propune un amendament cu riscul de a se întoarce de la Prefectură, propune 
amendamentul cu atribuirea cu titlu gratuit și amenajarea corespunzătoare. Are în vedere prevederea 
art.129, alin. (6), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, că, consiliul local ”hotărăşte 
darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate 
publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, 
în condiţiile legii”. Primarul știe că, căpușele alea de partid trebuie să se hrănească. 

Primarul comunei arată că aceste spații să fie în legalitate. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu este împotrivă, pentru dispensar. Există acte de 

demolare. Bine că funcționează dispensarul acolo unde funcționează. Consiliul local are tot dreptul să 
facă clădidirea să îmbunătățească locul de desfășurare, să se doteze spațiul pentru medical de familie. 
Pentru ce profesii se vor scoate aceste două spații, pentru medical de familie au celelalte  profesii de 
medici. Nu se specific pentru care se scoate la licitație. Se poate scoate și pentru alte servicii medicale? 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că trebuie să țineți cont că de 2 ani de zile am cerut 
condiții și nu a vorbit nimic că să scoată medical din sat, nu cum se vorbește în sat că vrea să scoată 
medical de familie din sat. 

Primarul comunei arată că ceea ce ați discutat în consiliul local, era vorba de condiții. Nu a 
spus așa ceva în sat, poate altcineva.Am pornit pe drumul legal. Ulterior nimeni nu este împotrivă, să 
să investim în clădirea respectivă, vom realize îmbunătățiri din bugetul local, la timpul potrivit. Punem 
școala la punct cu aprobarea consiliului local căt se poate cheltui. Hotărâm împreună. D-ra doctor va 
hotărâ în ce spațiu se va duce. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că trebuie să facem investiții în aceste clădiri pentru 
a primi autorizare de funcționare, apă curentă, fosă septică. În școală veche poate fi amenajate spații 
pentru situații sociale. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că pe satul Mânăstireni s-a răspândit zvonul că Pavel Petru 
vrea să desființeze dispensarul. Nu a spus nimic. Chiar și la Unțeni s-a răspândit zvonul.Cu închirierea 
săațiului trebuia să fie invitată la ședință d-ra doctor, dacă ar vrea să se mute în școala nouă, dar 
muncitorii de la drumuri au distrus totul. 

Primarul comunei arată că în școală nu a stat nimeni. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că d-ra doctor a văzut ce este acolo, nu că el vrea să 

desființeze dispensarul. Mai bines să rămână așa ca acum.O mică remediere trebuia făcută, soba 
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funcționează. S-a discutat despre destinația spațiului și la dispensarul din Unțeni. Suntem în situația că 
nu se face legal. Sunt niște concesii dar să facem în folosul cetățenilor. 

Primarul comunei arată că din pucnt de vedere legal, consiliul local poate hotărâ, să respingeți 
proiectul de hotărâre și să hotărâți ca să rămână astfel cum a fost. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen aracă că măcar minimum să investim în acel spațiu la 
Mânăstireni. 

Primarul comunei arată că altă cale legală nu este. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că trebuia invitată în scris la ședință d-ra doctor, nu 

trebuie să ne grăbim. Să discutăm ulterior proiectul de hotărâre. 
Viceprimarul comunei arată că licitație este neutră, nu se referă la peresoane identificate sau 

identificabile. 
Primarul comunei arată că licitația este publică. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu votează sub nici o formă până ce d-ra doctor nu 

este invitată la ședință. 
În final, consiliul local a fost de accord, ca proiectul de hotărâre să fie amânat la dezbaterile 

consiliului local într-o ședință următoare. 
Punctul 5. – Diverse. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că în anul 2021 a fost votată HCL 32/2021 cu 

privire la Regulamentul de toaletare arborilor  și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al 
comunei. Nu-i plac plopii, cu ideea că se vor tăia. Așteptăm să-i de vântul la pământ pe toți. În fața 
satului Poiana este de mai bine de o săptămână o saltea și nu a fost încă ridicată. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


