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                 ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de 1 octombrie 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) și alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziţia nr.66 din 4 mai 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință 
extraordinară convocată de îndată pentru data de 1 octombrie 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 ordinare a 

consiliului local din data de 27.09.2021 
 

3. 

PRIMAR 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
devizului general precum și aprobarea cererii de 
finanțare din cadrul Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: 
”Modernizare drumuri locale în localitatea Burleşti, 
comuna Unțeni, județul Botoșani” 

- 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, a 
devizului general precum și aprobarea cererii de 
finanțare din cadrul Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: 
”Modernizare drumuri locale în localitățile 
Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul 
Botoșani” 

5. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
devizului general precum și aprobarea cererii de 
finanțare din cadrul Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: 
”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN 
COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 6 consilieri  din total de 11 consilieri în funcţie, 
absentând nemotivat consilierii Achiței V. Ioan, Adomnicăi Vasile, Burlacu Anișoara, Pavel Petru și Timișag Dumitru . 

Delegatul sătesc a fost prezent. 
Doamna consilier Burlacu Anișoara aleasă  președinte de ședință prin Hotărârea nr.43 din 27 septembrie 

2021 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2021, absentând, a 
fost necesar ca la  propunerea consilierilor locali, din rândul acestora să fie ales un alt preşedinte de şedinţă, prin 
hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care să conducă şedinţa organizată din 1 octombrie 2021, în baza 
prevederilor art.123, alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare.  

Domnul consilier Fortoeș Costel a propus ca președinte de ședință să fie ales domnul consilier Listar 
Gheorghe-Manole. Nu au fost alte propuneri.  

Se supune aprobării alegerea președintelui de ședință. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 6 (șase) consilieri prezenţi, 6 (șase) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului hotărârea nr.45 a fost adoptată în unanimitate. 

Președintele de ședință ales, 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, prezenți fiind 6 consilieri din totalul celor 11 consilieri în funcție. 
Președintele a luat cuvântul, deschizând lucrările ședinței.  

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi: 
Președintele ședinței a solicitat consiliului local aprobarea ordinii de zi. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi. 

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

Din totalul de 6 (șase) consilieri prezenţi, 6 (șase) au votat pentru, nici unul împotrivă, 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 şedinţei ordinare a consiliului local din data de 
27.09.2021. 

Președintele ședinței a solicitat înlocuitorului secretarului general al comunei prezentarea procesului verbal 
al ședinței anterioare. Secretarul general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința ordinară din data 
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de 30.08.2021. După prezentarea procesului verbal, președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în 
ceea ce privește procesul verbal. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat de ce s-a publicat procesul-verbal pe siteul primăriei fără a fi 
aprobat în 3 zile? 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 6 (șase) consilieri prezenţi, 6 (șase) 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. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
devizului general precum și aprobarea cererii de finanțare din cadrul Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și 
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. 

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.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă dacă cererea de finanțare este finanțată 100% de Programul 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”? 

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 6 (șase) consilieri prezenţi, 6 (șase) au votat pentru, 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
devizului general precum și aprobarea cererii de finanțare din cadrul Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ 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. 

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.  

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 6 (șase) consilieri prezenţi, 6 (șase) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
devizului general precum și aprobarea cererii de finanțare din cadrul Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în localitatea Burleşti, 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. 

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.  

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 6 (șase) consilieri prezenţi, 6 (șase) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abținut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


