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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 mai 2021 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.75 din 21 mai 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în 
ședință ordinară pentru data de 28 mai 2021, ora 9,00  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 de 

extraordinare convocată de îndată a consiliului 
local din data de 6.05.2021  

 

3. 

PRIMAR 

privind acordarea  ajutoarelor de înmormântare și 
ajutoarelor de urgență persoanelor reprezentând 
cazuri sociale 

 - 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2022 

5. 

VICEPRIMAR 

privind modificarea Contractului unic de 
delegare a gestiunii serviciilor publice  
de alimentare cu apă și de canalizare prin 
concesiune – județul Botoșani 

6. 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 Achiței Ioan ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.16 din 31 martie 2021 să 
conducă şedinţa consiliului local pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2021, 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 făcut cunoscută ordinea de zi, conform invitației la ședință primită. De asemenea a mai 
făcut cunoscut că între timp a mai primit un proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului local al comunei Unteni şi al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi a 

situaţiilor financiare la 31.12.2020, solicitând totodată ca și aces proiect de hotărâre să fie inclus pe ordinea de 
zi, fiind necesar a fi adoptat până poe data de 31 mai 2021, potrivit legii. 
 Secretarul general al comunei a făcut cunoscut consiliului local potrivit art.136, alin. (9) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului local al comunei Unteni şi al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi a 

situaţiilor financiare la 31.12.2020,că acest proiect de hotărâre nu îndeplinește condițiile cumulative ale art.138, 
alin. (8), literele a) – c), în sensul că acest proiect de hotărâre nu are avizele comisiilor de specialitate ale 
consiliului local stabilite potrivit aliniatului (4) ale aceluiași articol. 
  Președintele ședinței a solicitat consiliului local aprobarea ordinii de zi cu includerea și a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Unteni şi al bugetului 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi a situaţiilor financiare la 31.12.2020. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi completată cu un nou punct. 

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, consilierii: Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-
Manole și Soveja I. Fănică; 0(zero) voturi abținere; 3(trei) voturi împotrivă -consilierii Pavel Petru, Prelepcian 
Carmen și Timișag Dumitru. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost completată a fost aprobată cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 
21.04.2021. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului verbal al ședinței 
anterioare. Secretarul general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința extraordinară convocată 
de îndată din data de 06.05.2021. 

Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ce privește conținutul procesului verbal 
prezentat. Nefiind obiecții, președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal prezentat. 

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece). Nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea  ajutoarelor de înmormântare și ajutoarelor de 
urgență persoanelor reprezentând cazuri sociale. 

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 avizat proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute, arătând că proiectul de hotărâre este necesar pentru ca, 
consiliul local, să nu fie convocat de îndată în situațiile sociale în care este necesar aprobarea consiliului local. 

 Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat că la ultimul caz social s-a acordat un ajutor de urgență 
de 500 lei. Nu este cazul ca să se stabilească o sumă maximă ce se poate acorda, potrivit evaluărilor făcute?  

Primarul comunei arată că este specificat acest lucru. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că referatul de aprobare și proiectul de hotărâre are un titlu și, 

raportul de specialitate are alt titlu. Consilierii au observat acest lucru. Înaintea ședinței consiliului local a primit 
din nou raportul de specialitate cu titlul corect. 

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, 11 (unsprezece). Nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abținut. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru 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 avizat proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute, arătând că impozitele și taxele locale au fost majorate cu 2,6% 
rata inflației publicată de Ministerul finanțelor Publice.  

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, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 10 
(zece) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen, Soveja I. Fănică și Timișag Dumitru ; Voturi 
abținere: 0(zero) ; Voturi împotrivă: 1 (unul) consilier Pavel Petru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 



Pagina 3 din 3 

Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Contractului unic de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul 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 avizat proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Viceprimarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

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 abține? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece). Nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abținut. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al 

comunei Unteni şi al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi a situaţiilor 
financiare la 31.12.2020. 

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 avizat proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul a susținut proiectul de hotărâre 
prezentând motivele propunerilor făcute. Arată că hotărârea trebuie adoptată până la 31 mai 2021, pentru anul 
bugetar trecut. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu este de acord că nu a fost pus în discuția consiliului local 
în termenele stabilite de lege. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că a citit toate cifrele. Nu se spune nimic despre prejudiciul și alte 
sume reieșite din decizia camerei de Conturi. Despre sume cheltuite la școli inclusiv cu camerele de 
supraveghere. 

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 abține? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 8 
(opt) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole și Soveja I. Fănică,; Voturi abținere: 0 (zero); Voturi împotrivă: 3 
(trei) consilierii Pavel Petru, consilier Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 7. Diverse. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că a primit răspunsul de la Prefectură și că, consiliul local să 

rectifice ce este greșit, potrivit legii. La șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență nu trebuia trecută 
treapta IA. 

Secretarul general al comunei arată că orice salariat contractual de muncă are o treaptă profesională sau 
un grad profesional, ceea ce înseamnă că șef SVSU este la treapta de salarizare maximă IA. În funcție de aceasta 
se știe ce salariu de bază să i se calculeze. Nu are nici o legătură cu denumirea funcției și codului COR.  

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Ioan Achiței 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


