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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2022 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.67 din 20 aprilie 2022, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul 
local în ședință ordinară pentru data de 28 aprilie 2022, ora 9,00  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.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei  

ordinare a consiliului local din data de 
30.03.2022  

 

3. 

primar 

privind stabilirea unor îndemnizații 
membrilor echipei de intervenție pentru 
timpul efectiv de lucru prestat la intervenții 
și la celelalte activități prevăzute în 
programul Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al comunei Unțeni 

- 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 închirierii a unei încăperi 
din clădirea grajd aflat în  domeniul public 
al comunei Unțeni 

5. 

viceprimar 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni 
în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  
„AQUA BOTOŞANI”pentru  aprobarea 
modificării prețului și tarifului la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă și de 
canalizare-epurare propusă de operatorul 
regional S.C. NOVA APASERV S.A. 
Botoșani 

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 consilieri în 
funcţie. Delegatul sătesc a fost prezent. 

Domnul consilier Adomnicăi Vasile ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.15 din 30 
martie 2022 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile aprilie, mai și iunie 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. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că din luna ianuarie încoace nu mai avem la un 

punct distinct ”diverse”. Solicită ca un asemenea punct să fie inclus pe ordinea de zi de astăzi. 
Președintele ședinței supune spre aprobare propunerea doamnei consilier. Toți consilierii au 

fost de acord ca pe ordinea de zi să fie inclus, la sfârșit un punct privitor la probleme diverse. 
Supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi completată cu un nou punct ”Diverse”.  

- 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 și 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 
30.03.2022. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal 
al ședinței anterioare. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30 
martie 2022. 

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

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că din procesul-verbal sunt excluse vădit anumite 
răspunsuri. 

Secretarul general al comunei arată că este imposibil să notezi tot de se vorbește în ședință, 
atâta timp cât se vorbește liber, unii vorbind mai rapid. Potrivit Codului administrative, sinteza 
dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare 
consilier local în parte se consemnează într-un proces – verbal. 

La punctual 3: Referitor la Planul de analiză și acoperire a riscurilor a spus despre lămpile de 
iluminat public că s-a specificat că sunt 292 de lămpi, dar trebuia să fie trecute 484 lămpi. A-ți evitat 
în mod voit fraza. 

La punctual 5: A spus că termenul limită a terminării drumului era octombrie 2020, apoi a 
dispărut și pancarta de la pod. 

La punctual 8: a întrebat desdpre MAN. S-a evitat să se csrie despre răspunsul viceprimarului. 
Lipsește cu desăvârșire despre răspunsul despre președintele de ședință. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că se discută în legătură cu procesul verbal. 
Secretarul a consemnat ce a putut practice să noteze. La Planul de analiză și acoperire a riscurilor 
întreabă dacă tot la 5 hârlețe și 5 lopeți a mai rămas în continuare? La consum,ul de combustibil al 
autovehiculelor: există o hotărâre în legătură cu boldoexcavatorul. Să se revină și la buldoexcavator. 

Primarul comunei arată că de ce ar fi necesar o hotărâre de consiliu local pentru 
buldoexcavator dacă consumul este același. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că apreciază că copiile procesului verbal este scris cu 
majuscule, adică nu avem scris foarte mărunt. Este destul de bine întocmit. La adoptarea proiectului de 
hotărâre privitor la PAAR, a spus că primarul nu a citit proiectul. 

Se supune aprobării procesul-verbal prezentat. Din totalul de 11 consilieri prezenți, 10 au votat 
pentru, consilierii: Achiței Ioan,  Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică și Timișag Dumitru, nici vot împotrivă,  1(un) 
vot abținere, consilier Prelepcian Carmen. 

Având în vedere rezultatul votului, procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de voturi. 
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor îndemnizații 

membrilor echipei de intervenție pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la 
celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Unțeni. 

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.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că în acest plan se arată că în comuna Unțeni sunt 
două puncte medicale. La Mânăstireni nu poate fi punct medical. Sunt multe lucruri arătate în plan 
care nu corespund cu realitatea. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că inițiatorul nu a dat citire proiectului de hotărâre. Nu a 
respectat procedura legală. Ca și în Parlamentul României inițiatorul citește proiectul de lege. Nu 
avem listă cu cei care fac parte din echipa a S.V.S.U. Este un proiect de hotărâre incomplet. 

Primarul comunei arată că proiectul de hotărâre se referă la indemnizație, nu la persoane. Nu 
are legătură cu proiectul de hotărâre, ce discută domnul consilier Pavel Petru. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă care este timpul efectiv lucrat pentru 
indemnizație?  

Primarul comunei arată că pentru orice activitate este cuprins în Plan, se realizează, inclusiv la 
intervenții dacă intervin, Orice activitate este plătită. Cel care intervine va fi plătit. 
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Domnul consilier Timișag Dumitru arată că acest proiect de hotărâre  nu este complet. Trebuia 
și planul, și activitățile care se fac, etc. Care este programul? 

Primarul comunei arată că sunt anumite activități prin hotărâri ale consiliului local care au fost 
votate. 

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 prezenţi, consilierii au votat astfel: Voturi pentru 
9(nouă): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Prelepcian Carmen, voturi împotrivă 2(două) 
consilierii Timișag Dumitru și Pavel Petru; voturi abținere 0(zero) 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii a unei 

încăperi din clădirea grajd aflat în  domeniul public al comunei Unțeni. 
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 Pavel Petru arată că prețul este ridicol. Un abonament la un serviciu de 
telefonie costă mai mult decât plata care trebuie să o facă firma respectivă. Unde este un singur 
participant  nu poate fi licitație, Mai bine îl concesionam gratis. Va vota împotrivă. 

Primarul comunei arată că acesta este prețul din raportul de evaluare, am propus prețul minim, 
dumneavoastră puteți să-l ridicați. 

Domnul consilier Pavel Petru: ce lege vă interzice să nu puneți un preț mai mare. 
Domnul consilier Achiței Ioan: am fost de acord cu dezvoltarea rețelei de telefonie. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că 450 lei anual este foarte puțin. 
Doamna consilier Burlacu Anișoara: ar trebui să majorăm această sumă pe lună. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen: prețul de 450 lei pe an nu se justifică. 
Primarul comunei arată că infrastructura de telecomunicații atrag investițiile. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că cel puțin să dublăm suma propusă, propunând un 

amendament verbal pentru suma de 100 lei pe lună. Domnul consilier Achiței Ioan este de acord cu 
propunerea domnului consilier Pavel Petru. 

Doamna consilier Burlacu Anișoara propune un amendament verbal prin care propune suma 
de 450 lei/lună ca preț de începere a licitației. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că raportul de evaluare spune că atât valorează 
încăperea. Cine plătește energia electrică. Dacă ei vor veni cu un abonament mai mare? 

Primarul comunei arată că vor avea contor separat pe numele investitorului. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că retrage amendamentul verbal. 
Se supune spre aprobare amendamentul verbal al doamnei consilier Burlacu Anișoara, prin 

care prețul de pornire a licitației să fie de 450 lei/lună.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul nu s-a abținut. 

Având în vedere rezultatul votului amendamentul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre modificat prin amendamentul verbal aprobat.  

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul nu s-a abținut. 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre amendat, a fost aprobat în 
unanimitate. 
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Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  „AQUA 
BOTOŞANI”pentru  aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de 
alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA 
APASERV S.A. Botoșani. 

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. Viceprimarul comunei a 
explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul consilier Pavel Petru: să nu cumva să se voteze majorarea prețului. 
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 prezenţi, consilierii au votat astfel: Voturi pentru 
10(zece): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru și Prelepcian Carmen, voturi 
împotrivă 0(zero); voturi abținere 1(unul) consilieri Timișag Dumitru 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 Punctul 6. Diverse : 
 Referitor la Nota informativă primită de consilieri, doamna consilier Prelepcian Carmen 
întreabă pentru este nota informativă ? Venim cu note informative trimestrial ? Dăm 10.000 lei pe un 
calculator ? Încasările la bugetul local ar trebui să se reflecte în viața cetățenilor. 
 Primarul comunei arată că așa sunt prețurile. În legătură cu încasările, cele mai mari sunt în 
primul trimestru al anului deoarece se acordă bonificația de 10 % și mulți cetățeni plătesc impozitele și 
taxele locale în acest trimestru. 
 Domnul consilier Pavel Petru : am intrat și noi în normalitate. Ar trebui să vină și contabila la 
ședință să dea explicații, că este de meserie. 

Prezent la ședință, domnul Dutca Gheorghiță, președintele asiciației crescătorilor de animale a 
întrebat consiliul local că de ce asociația a trebuit să plătească amenzi pentru arderea pajiștilor de către 
unii cetățeni, care nu sunt identificați. 

Domnul consilier Pavel Petru : este în măsură să comenteze chestia asta. Să se facă un raport 
financiar contabil cu asociația. Primarul este în măsură să vină cu un raport financiar contabil cu banii 
asociației. Sunt peste 1.000 de hectare de pășuni așa cum rezultă din Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor. 

Domnul Dutca Gheorghiță arată că este președinte din 2011. Sunt 434 ha de pășuni , de unde 
1.000 de hectare. Este raport financiar-contabil în fiecare an. Avem contract cu consiliul local. De anul 
trecut avem 32 ha tăiate de la plată cu APIA și penalizări. 

Domnul consilier Timișag Dumitru : de ce nu s-a prezentat raportul anual în fața consiliului 
local ? Nu pot fi acuzați de furt. De găsit o modalitate ca sociația să nu plătească acei bani. 

Doamna consilier Prelepcian carmen : a făcut o solicitare la primar și a solicitat și prezența 
avocatului. 

Domnul consilier Pavel Petru : asociația s-a constituit pe 434 ha. A fost de acord. Asociația ar 
trebui să se desființeze. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Adomnicăi Vasile 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


