
Pagina 1 din 6 

                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 martie 2022 

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

Codul administrativ, prin Dispoziţia nr.61 din 24 martie 2022, primarul comunei Unţeni a 
convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 30 martie 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 08.02.2022  
 

3. 

primar 

privind actualizarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Unţeni în 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. privind  rectificarea bugetara a  bugetului local al 
comunei Unțeni  pe  anul  2022 

5. privind reactualizarea   indicatorilor economici și 
a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de 
investiții:   ” Modernizare drum comunal DC29 
Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna 
Unteni, judetul Botosani” conform OG 15/2021 

6. privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general și a 
Documentației tehnice pentru obiectivul de 
investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat 
Public în comuna Unțeni, județul Botoșani”, 
aferenți anului 2021 

7. privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general și a 
Documentației tehnice pentru obiectivul de 
investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat 
Public în comuna Unțeni, județul Botoșani” 

8. 

viceprimar 

privind  stabilirea consumului mediu de 
combustibil pentru Autobasculantă MAN TGM 
şi Autoturism DACIA DUSTER aflate în dotarea 
şi patrimoniul Primăriei comunei Unțeni 

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

Doamna consilier Andrișan Laura aleasă președinte de ședință prin Hotărârea nr.58 din 
16 decembrie 2021 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și 
martie 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. 
De asemenea, președintele de ședință a arătat ca pe ordinea de zi să fie inclus spre 

dezbatere și adoptare un nou proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2022. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că de ce nu a fost pus pe ordinea de zi prin 
dispoziția primarului și a invitației la ședință. Primarul comunei arată că a fost o omisiune, 
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nefiind necesar ca să se organizeze o nouă ședință de consiliu local pentru un asemenea 
proiect de hotărâre, legea permițând acest lucru. De asemenea, începând cu luna următoare, 
activitatea actualului președintelui de ședință încetează. 

Supune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, consilierii: 
Achiței Ioan,  Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru și Timișag Dumitru, un vot 
abținere: consilier Prelepcian Carmen, nici un  vot împotrivă. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi 
cu majoritate de voturi. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi completată. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, consilierii: 
Achiței Ioan,  Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru și Timișag Dumitru, un vot 
abținere: consilier Prelepcian Carmen, nici un  vot împotrivă. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local 
din data de 08.02.2022. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-
verbal al ședinței anterioare, ședința ordinară din data de 8 februarie 2022. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței ordinare din data 
de 8 februarie 2022. 

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

Domnul consilier Pavel Petru arată că procesul-verbal este o porcărie. Nu va fost jenă 
să prezentați acest process-verbal incoherent și anagramat? Despre grupul inmfracțional nu a 
spuds nimic în ședința anterioară. Solicită să fie șters din procesul-verbal, că nu a zis nimic 
despre acesta. 

Despre suma de 40.000 lei nu a făcut referire el ci domnul consilier Timișag Dumitru. 
Apoi a retras propunerea. Nu mai spune nimic pentru că toată lumea este împotriva mea.  

Secretarul general a precizat că ce s-a scris, pe scurt în procesul-verbal, așa a fost, iar 
procesul-verbal a fost transmis la prefectură.  

Doamna consilier Timișag Dumitru arată nu ar fi vina secretarului dacă s-ar fi 
înregistrat ședința consiliului local audio-video. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că procesul-verbal este lipsit de 
consistență, anagramat. Procesul-verbal nu ar trebui să circule către cetățeni atâta timp cât nu 
este verificat la virgulă. 

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, Prelepcian 
Carmen și Timișag Dumitru, 1 (un)  vot împotrivă, consilier Pavel Petru, nici un vot abținere. 

Având în vedere rezultatul votului, procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în anul 2022. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi 
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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 în plan se arată că nu sunt locuri de muncă în 
comună. La SC Arland lucrează din comună 30 de persoane care susțin cu salariile lor circa 
70 de persoane. S-a vrut să se închidă societatea să nu se mai hrănească acești oameni. În plan 
sun t trecute 48 ha de păduri, dar nu avem așa ceva. Nu se spune absolut nimic că avem 120 
ha de iazuri, fără apă. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că sunt unele lucruri bune, dar sunt și unele 
greșeli. De ce Gîlcă este în pericol cu casa de locuit și vecina lui nu. A mai rămas 5 hârlețe și 
5 lopeți la SVSU. Primarul citește ce a cumpărat în ultimii ani. Propune ca acest proiect să fie 
trimis înapoi  și să fie supus dezbaterii consiliului după înlăturarea greșelilor. 
 Se supune aprobării propunerea domnului consilier Timișag Dumitru, ca proiectul de 
hotărâre să fie returnat pentru îmbunătățirea acestuia. 
 Din totalul de 11 consilieri prezenți, 3(trei) consilieri au votat pentru: Pavel Petru, 
Prepecian Carmen și Timișag Dumitru, 7(șapte) s-au abținut, consilierii: Achiței Ioan, 
Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Soveja 
Fănică și un vot împotrivă, consilierul Listar Gheorghe-Manole. 

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, 8 (opt) consilieri au votat pentru: 
Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole și Soveja Fănică, 2(două) voturi împotrivă. Consilierii Pavel 
Petru și Timișag Dumitru, 1(unul) s-a abținut, consilier Prelepcian Carmen. 

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

Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetara a  
bugetului local al comunei Unțeni  pe  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. 

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.  

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) au votat pentru, nici un vot 
împotrivă, nici un vot abținere. 
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Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind reactualizarea   

indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții:   ” 
Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna 
Unteni, judetul Botosani” conform OG 15/2021. 

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.  

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

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

Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, a devizului general și a Documentației tehnice pentru obiectivul de 
investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat Public în comuna Unțeni, județul 
Botoșani”, aferenți anului 2021. 

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.  

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 care au votat au rezultat următoarele 
voturi: 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) consilier  
Timișag Dumitru. 

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

Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, a devizului general și a Documentației tehnice pentru obiectivul de 
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investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat Public în 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.  

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

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

Punctul 8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  stabilirea consumului 
mediu de combustibil pentru Autobasculantă MAN TGM şi Autoturism DACIA 
DUSTER aflate în dotarea şi patrimoniul Primăriei comunei Unțeni. 

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

Domnul consilier Timișag Dumitru a întrebat de ce nu se referă proiectul de hotărâre 
nimic la buldoexcavator, consumul acestuia de combustibil? 

Viceprimarul arată că este în vigoare o hotărâre a consiliului local cu privire la 
buldoexcavator. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat, din ce an trebuia luată o asemenea 
hotărâre, La proiectul de hotărâre lipsesc documentele, cartea tehnică. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că i se pare că consumurile sunt umflate. Nu s-ar 
mira dacă se trece consum de combustibil când motorul este oprit. 

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 care au votat au rezultat următoarele 
voturi: voturi pentru 8(opt): consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, 
Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, 
voturi împotrivă 2(două) consilierii Timișag Dumitru și Pavel Petru; voturi abținere 1(unul) 
consilier Prelepcian Carmen. 
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Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 9. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 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. 

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 întreabă cum se procedează cu propunerile 
pentru alegerea președintelui de ședință? 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată: pentru că nu s-a venit cu propunere de la 
consiliul local asupra modului de stabilire a președintelui de ședință. 

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 care au votat au rezultat următoarele 
voturi: Voturi pentru 8(opt): consilierii Achiței Ioan, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Pavel Petru, voturi 
împotrivă 2(două) consilierii Timișag Dumitru și Prelepcian Carmen; voturi abținere 1(unul) 
consilier Adomnicăi Vasile. 

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

Punctul 10. Diverse: 
Primarul comunei a făcut cunoscut o solicitare scrisă de la farmacista de la farmacia 

din satul Unțeni pentru concesionarea unei suprafețe de teren aferentă farmaciei. Solicită 
acceptul preliminar al consiliului local. 

Consilierii au solicitat să se facă demersurile necesare legale. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că suntem în luna martie. Nu a văzut 

nicăieri proiect de hotărâre pentru luna curățeniei. 
I s-a răspuns că acest lucru trebuia să se vină cu o propunere de la mediu printr-un 

Ordin al prefectului. 
Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Andrișan Laura 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile Ursachi 
 


