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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2022 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.95 din 23 iunie 2022, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul 
local în ședință ordinară pentru data de 29 iunie 2022, 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  

ordinare a consiliului local din data de 
30.05.2022  

 

3. 

primar 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2023 

- 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 indicatorilor tehnico-
economici şi a finanţării de la bugetul local 
pentru obiectivul de investiţii: 
„Modernizare drum comunal DC 360, 
comuna Unţeni, judeţul Botoşani” 

5 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a  
indicatorilor tehnico-economici și a 
finanțării de la  bugetul local pentru 
obiectivul de investiții:  „AMENAJARE 
TROTUAR ACCES PRIMĂRIA - 
ȘCOALA UNȚENI, COMUNA UNȚENI,  
JUDEȚUL BOTOȘANI” 

6 

 

privind aprobarea ROF-ului al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unțeni, 
precum și pentru activitățile și serviciile 
publice  subordinate Consiliului Local 
 

7 

viceprimar 

privind alegerea președintelui de ședință 
pentru lunile iulie, august și septembrie din 
anul 2022 

8 privind aprobarea închirierii a unei încăperi 
din clădirea grajd aflat în  domeniul public 
al comunei Unțeni 

9  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 Adomnicăi Vasile ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.15 din 30 
martie 2021 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. 
Supune spre aprobare ordinea de zi:  

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
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- 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 a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local din data 
de 30.05.2022. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal 
al ședinței anterioare, ședința ordinară din data de 30 mai 2022. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare. 
Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ceea ce privește procesul-

verbal prezentat, 
Domnul consilier Pavel Petru arată că în ședința anterioară a solicitat ordonatorului principal 

de credite, când sa prezentat închiderea execuției bugetate conform art.154 și 155 din Codul 
administrative nu a susținut proiectul de hotărâre și să dea relații. A mai solicitat ca la asemenea 
proiecte să fie prezentă și contabila pentru a da relații. Dacă a vorbit vicele a vorbit în calitate de 
consilier. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că, la punctual 4 a spus că nu a votat propunerea 
doamnei consilier Burlacu Anișoara. 

Se supune spre aprobare procesul-verbal: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri, 9 (nouă) consilieri au votat pentru: Achiței Ioan, 
Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole și Soveja 
Fănică, Pavel Petru și Timișag Dumitru, nici un vot împotrivă, 2(două) voturi abținere, consilierii 
Prelepcian Carmen și Burlacu Anișoara (deoarece nu a fost prezentă la ședința anterioară). 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2023. 
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, fiind un  proiect care se adoptă anual până 
cel mai târziu 31 mai a fiecărui an. 

Primarul comunei arată motivele propunerilor făcute. Acest lucru se realizează anual pentru 
anul viitor. Potrivit legii, impozitele și taxele locale pot fi majorate de la rata inflației oficiale din anul 
precedent cu până la 30%. A propus majorarea minimă a impozitelor și taxelor locale cu 5,1% cât a 
fost rata inflației în anul 2021. Majorarea cu cel puțin rata inflației este obligatoriu. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că majorăm impozitele și taxele locale dar nu 
facem nimic pentru oameni, noi doar majorăm. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că aprobarea taxelor și impozitelor se făcea undeva în luna 
septembrie, octombrie. S-a schimbat legea, avem un termen. Acum avem un an păcătos, ar trebui să 
facem rabat cu seceta care s-a abătut.  

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că problema se pune din anul 2015, nu este specificat 
nici un articol, ce prevedere din Legea nr.227/2015 cu privire la aceste majorări 

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 votat astfel: 
Voturi pentru 9(nouă): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică și Timișag Dumitru; voturi 
împotrivă 0(zero); voturi abținere 2(două): consilierii Pavel Petru și 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 indicatorilor tehnico-
economici şi a finanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum 

comunal DC 360, comuna Unţeni, judeţul Botoşani”. 
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 Achiței Ioan a arătat că îi place când avem de realizat investiții. A fost de 

mai multe ori pe drumul comunal și după ieșirea din Burlești spre Talpa a mers pe drum împietruit 
circa un km. și a trebuit să se oprească datorită prafului. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că este foarte bine că se construiește și se face ceva 
în comună. Nu a văzut hotărârea consiliului local Gorbănești. Nu este specificat de această hotărâre în 
proiectul de hotărâre. 

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, 11 (unsprezece) consilieri au votat pentru, nici un vot 
împotrivă, nici o abținere. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, 

a  indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la  bugetul local pentru obiectivul de 
investiții:  „AMENAJARE TROTUAR ACCES PRIMĂRIA - ȘCOALA UNȚENI, COMUNA 
UNȚENI,  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 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 Achiței Ioan arată că nu este o lucrare de anvergură. Este foarte bine că se 

face pentru cetățeni și mai ales aspect comunei. Când zici trotuar te gândești la un spațiu turnat din 
beton. A fost trecut în proiectul de hotărâre pavele de 6 mm. Nu există așa ceva. 

Primarul comunei arată că prin proiectul lucrărilor la acest obiectiv mai este fier beton, 
betoane de turnat Prin proiectul de hotărâre sunt elemente generale. În proiect sunt trecute toate 
elementele. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că va vota împotrivă, nu că nu ar vrea să nu se facă ceva în 
comună. Un trotuar de o asemenea dimensiune să coste 250.000 lei din bugetul local. Urmează a veni 
curtea de conturi și nu vor mai face deturnări de fonduri care se condamnă prin lege. I se pare exagerat 
de mult. Exact cu s-a mai întâmplat cu 45.000 lei prejudiciu stabilit de curtea de conturi.  La fel s-a 
întâmplat cu școala de la Unțeni cu 96.000 lei prejudiciu. A solicitat și la ședința anterioară despre 
prejudiciu și nu a primit răspuns. Nu vede cum se poate încărca un asemenea deviz.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen  arată că atunci când s-a aprobat bugetul local s-a prins o 
sumă orientativă. Cum s-a ajuns la aceste firme din Iași. Sunt două firme separate pentru devize. 
Există posibilitatea ca aceste firme să facă și trotuarul? 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că devizul general este făcut de niște începători Nu 
spune de lățimea trotuarului. Suma este forte încărcată. Sunt cam mulți bani pentru trotuar și nu se face 
acoperiș la bibliotecă. Nu va fi împotriva unor proiecte și împotriva unor greșeli care se scriu în 
proiecte. 

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 ?  
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Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost votat astfel: 
Voturi pentru =8 (opt): consilierii: Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole și Soveja Fănică, voturi împotrivă = 2(două), 
consilierii Timișag Dumitru și Pavel Petru; voturi abținere = 1(unul) consilier Prelecian Carmen. 

Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ROF-ului al aparatului 
de specialitate al primarului comunei Unțeni, precum și pentru activitățile și serviciile publice  
subordinate Consiliului Local 

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 acest proiect de hotărâre trebuie revizuit. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că nu are ce să comenteze.  Proiectul de hotărâre nu are 

organigrama și statul de funcții. 
Primarul comunei arată că organigrama și statul de funcții este cel aprobat anul trecut și când 

sunt modificări se supune spre aprobare noile modificări. 
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 votat astfel: 
Voturi pentru 7(șapte): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică ; voturi împotrivă 2(două), consilierii Timișag 
Dumitru și Pavel Petru; voturi abținere 2(două), consilierii Fortoeș Costel și Prelepcian Carmen. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile iulie, august și septembrie din 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. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că va ataca la prefectură hotărârea deoarece nu se 

respectă regulamentul consiliului local. 
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 votat astfel: 
Voturi pentru 9(nouă): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică și Pavel Petru; voturi împotrivă 
1(unul), consilier 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 8. 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. 
Viceprimarul comunei a explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, arătând 

că s-a revenit potrivit evaluării făcute de expertul autorizat și un termen stabilit tot de expert. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot 

deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
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- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ?  

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost votat astfel: 
Voturi pentru 9(nouă): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică și Timișag Dumitru; voturi 
împotrivă 2(două), consilierii Prelepcian Carmen și Pavel Petru; voturi abținere 0(zero). 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
9. Diverse:  Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că este o problemă cu apa potabilă 

acum cu o asemenea secetă. Sunt bătrâni care suferă de sete. Ar trebui luate măsuri de către primăriei 
pentru a ajuta acești oameni, să se găsească o soluție. I s-a reproșat că este venetică. Mama este 
născută în comună, nu este străină. A văzut multă mizerie pe imaș. Sunt puse resturi de beton în 
parcări. Să se scoată betoanele care au fost aruncate pe imaș. Se aude că persoane de la SC ARLAND 
SRL depozitează gunoi la tomberoanele din Mânăstireni, plătesc ei salubrizarea în comună? Vicele 
știe despre problema cu curățenia, dar nu face nimic. Consilierii îi aduc la cunoștință despre această 
problemă.  

Domnul consilier Pavel Petru arată că pe drum la iazul din Mânăstireni, la spatele iazului sunt 
depozitate materiale de construcție și trebuie îndreptat drumul pentru că circulă vacile pe el și se pot 
accidenta la picioare. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că este o problemă cu apa. La rezervorul de la Unțeni 
curge apa în neștire. Totuși apa a fost acumulată de cetățeni pentru animale. Apa va fi plătită tot de 
oameni.  

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Vasile Adomnicăi 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


