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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNłENI 
        JUDEłUL BOTOŞANI 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinŃei ordinare din data de 30 august 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin DispoziŃia nr.120 din 24 august 

2021, primarul comunei UnŃeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 30 august 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 13.08.2021  
 

3. 

VICEPRIMAR 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Unţeni 

 - 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni 

5. 

PRIMAR 

privind efectuarea plăților anterioare prin declarație 
rectificativă la Casa Judeţeană de Pensii, pentru d-na Șoptică 
Otilia care are calitatea de șef al serviciului voluntar pentru 
situații de urgență 

6. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum 
şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 
Unţeni 

7 

VICEPRIMAR 

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 
Unţeni în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării 
tarifelor distincte și a Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la 
Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului 
public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide 

în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani,  nr. 927/14.07.2017  

8 Diverse   
 La lucrările şedinŃei consiliului local au fost prezenŃi 10 consilieri  din total de 11 consilieri în funcŃie, absentând domnul consilier Adomnicăi 
Vasile. Delegatul sătesc a absentat de la lucrările ședinței consiliului local. De asemenea, primarul comunei a absentat de la lucrările ședinței consiliului 
local. 

Domnul consilier Fortoeș Costel ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.28 din 25 iunie 2021 să conducă şedinŃa consiliului local pentru 
lunile iulie, august și septembrie din anul 2021, constată că, potrivit prevederilor art.137, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, şedinŃele 
consiliului local se desfăşoară legal în prezenŃa majorităŃii consilierilor locali în funcŃie. Se constată că şedinŃa 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. 

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

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

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotivă, nici unul nu s-a abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinŃei ordinare a consiliului local din data de 29.07.2021. 
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 13.08.2021. 
Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ce privește conținutul procesului verbal prezentat.  
Domnul consilier Timișag Dumitru a arătat în ședința anterioară că în legătură cu punctul 2 a specificat că la Dealul Stânii s-a făcut cu imașul de 

pe acesta campanie electorală cu fânul cosit de pe această pășune fără ca Asociația că cunoască aceasta, cu cu acordul viceprimarului. În legătură cu 
localizarea cu stația de pompare a arătat că multe cărți funciare sunt amplasate greșit. În adevăr că noi avem 14 ari închiși, nu 11 ari așa cum susțin cei de 
la comuna Stăuceni. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că a avut o discuție în care a spus că este posibilitatea ca terenul de la Răchiți să nu fie acolo. În 
același context dau primăria Stăuceni în judecată, dar nu suntem siguri unde se află terenul nostru. 

Viceprimarul comunei arată că acum în instanță se poate demonstra dacă Stăuceniul ce acte au, dacă au. 
Președintele ședinței supune spre aprobare procesul-verbal. 

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

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 10 (zece) au votat pentru, 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni.. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinŃei documentaŃia aferentă proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare a 
viceprimarului comunei UnŃeni 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 care este consultativ. 
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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. Vicerimarul 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 abŃine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 10 (zece) au votat pentru, nu au fost voturi împotrivă sau abținere. 
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinŃei documentaŃia aferentă proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare a 

viceprimarului comunei UnŃeni 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 care este consultativ. 
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. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că  a spus și în comisia din care face parte că nu este de acord cu cele două persoane. Mai sunt 

oameni mai buni în consiliul 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 abŃine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 7 (șapte) au votat pentru: consilierii: Achiței V. Ioan, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan 
Lidia, Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole și Prelepcian Carmen; 2(două) voturi abținere – consilierii: Pavel Petru și Soveja Fănică  și 1 (un) vot 
împotrivă, consilier Timișag Dumitru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind efectuarea plăților anterioare prin declarație rectificativă la Casa 

Judeţeană de Pensii, pentru d-na Șoptică Otilia care are calitatea de șef al serviciului voluntar pentru situații de urgență. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinŃei documentaŃia aferentă proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare a primarului 

comunei UnŃeni 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 care este consultativ. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că inițiatorul proiectului de hotărâre nu a binevoit să susțină 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 de către primarul comunei. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că de ce nu a fost pusă în aplicare până acum sentința civilă. 
Viceprimarul comunei arată că anul trecut bugetul nu a permis acest lucru, bugetul actual a permis când a fost bugetată și această 

cheltuială.Toate vor fi prinse la timpul lor. Nu are nimeni de suferit. 
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 10 (zece) consilieri prezenŃi, 10 (zece) au votat pentru, nu au fost voturi împotrivă sau abținere. 
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinŃei documentaŃia aferentă proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare a primarului 

comunei UnŃeni 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 care este consultativ. 
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 de către primarul comunei. .  
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că s-a mai spus că noi putem, dar nu vrem. A mai ridicat această problemă și luna trecută. Nu era 

prioritar să se angajeze un electrician.  
Viceprimarul comunei arată că avem în proprietate iluminatul public. Nime nu-și asumă nici un risc să lucreze la această instalație electrică. 

Intervenția cu această instalație este destul de costisitoare, de aceea este nevoie de un electrician.  
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că nu s-a bugetat un asemenea port. Sunt 3 posturi pe fonduri europene. Acolo este interesul măririi 

fondului de salarii. Pentru consilier achiziții publice nu s-a organizat ocuparea postului? 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că s-a scos la concurs postul de consilier achiziții publice. La primul concurs nu a luat nimeni.  
Domnul consilier Pavel Petru arată că s-a scos a doua oară la concurs și s-a dus și a contestat o persoană. Nu trebuia anulat concursul. Când 

ești în primărie trebuia să știi ce să se facă. Trebuia să fii pregătit. Aleșii din primărie nu știu ce fac. Toate angajările au fost făcute din interesul primarului. 
Așa a ajuns și soția primarului la asistență socială. Consilierul primarului a apărut pe bază de ciump (politic). Angajările s-a făcut pe bază de nemernicie. De 
aceea s-a ajuns la prejudiciul arăta de Curtea de conturi. S-au făcut hoții și nemernicii. Se apără ticăloșia iar virtuoșii sunt în capul mesei (aleșii din 
primărie). Inițiatorul nu a binevoit să-și susțină proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că electricianul are treabă. Trebuie numai pus la treabă. 
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 abŃine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 7 (șapte) au votat pentru: consilierii: Achiței V. Ioan, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan 
Lidia, Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole și Soveja I. Fănică; 1(un) voturi abținere – consilier Pavel Petru și 2(două) voturi împotrivă; consilierii, 
Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Unţeni în A.G.A. A.D.I. 

,,Ecoproces’’  în vederea aprobării tarifelor distincte și a Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii 
,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani,  nr. 
927/14.07.2017. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinŃei documentaŃia aferentă proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare a 
viceprimarului comunei UnŃeni 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 care este consultativ. 
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.  
Domnul consilier Pavel Petru arată că, în legătură cu construirea gropii de gunoi la noi la Mânăstireni, Paladi spunea că va fi flori. Îi spunea lui 

Alina că Pavel este împotriva. Selecția gunoiului să nu vorbim ceea ce nu se realizează. La mașină se aruncă la grămadă. Nu avem conducere cu cap. Nu 
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se discută cu oamenii, numai în campanie electorală. Ajustarea să nu aducă măriri de prețuri. Cunoaște multe detalii cu gunoiul la nivel de județ. Tarifele vor 
crește, primăriile vor face activități de colectare iar primăriile vor fi amendate. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că dacă tot nu avem unde pune gunoiul, de ce nu se pun noi pubele. De ce nu se mai pun pubele 
prin hotărâre a consiliului local. Solicită copie după contractul cu gunoiul. Nu este publicat contractul că îi interesează pe cetățeni. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că trebuie pubelele puse la loc și să fie acces prin podețe mai largi. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că de ce nu sunt anexele puse la 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 abŃine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 6 (șase) au votat pentru: consilierii: Achiței V. Ioan, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan 
Lidia, Listar C. Gheorghe-Manole și Soveja I. Fănică; 3(trei) voturi abținere – consilierii Fortoeș Coetel, Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru, 1(un) vot 
împotrivă, consilier Pavel Petru.. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 8. Diverse. 
Domnul consilier Timișag Dumitru a întrebat dacă se mai menține mentenanța paginii de internet a primăriei cu aceiași persoană. Trebuie să se 

aducă o informare în consiliul local despre situația paginii de internet a primăriei. Ce s-a publica și ce s-a cheltuit, câți bani s-au cheltuit și ce documente s-
au publicat. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINłEI 
Consilier Costel Fortoeș 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


