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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 8 februarie 2022 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.18 din 2 februarie 2022, primarul comunei Unţeni a convocat 
Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 8 februarie 2022, ora 8,30  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 
31.01.2022  

 

3. 

primar 

privind  aprobarea bugetului local 
al comunei Unțeni, pe 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 Diverse   

 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. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi. 

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) 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. 

Primarul comunei a solicitat consilierilor ca să se discute proiectul de hotărâre despre bugetul 
local, fiind prezentă contabilul primăriei pentru ca apoi să se prezinte procesul-verbal. Consilierii au 
fost de acord cu acest lucru. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 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 pentru proiectul de hotărâre. 
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Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că a citit materialul pentru 2022 în special raportul 
prezentat în primul rând cheltuielile. Se uită la partea a II-a la investiții, la drumuri, modernizare 
drumuri sătești 300.000 lei. Pe ce sate se face în sate. 

Primarul comunei arată că în satul Unțeni se va face drumul de la Biserică la casa de apă și 
prin fața școlii și spre cimitir. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că dorește să se scrie clar acest lucru. 
Primarul comunei arată că în studiul de fezabilitate sunt prinse drumurile. Acesta este 

denumirea studiului de fezabilitate, care a fost aprobat anul trecut de consiliul local. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că în anexa 5 este despre drumurile locale numai din satul 

Burlești, tot 300.000 lei. 
Primarul comunei arată că este o sumă de început. Nu avem aprobată investiția, suma cu care 

să înceapă documentația proiectului. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că la iluminatul public s-au pus becurile, este bine. Hai să 

se pună becuri și pe străzile secundare, la capăt de linie. 
Primarul comunei arată că pe satul Mânăstireni s-au pus pe toți stâlpii, urmează și pe celelalte 

sate. Pe satul Mânăstireni s-au pus becuri pe toți stâlpii. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată despre extindere cu apă este suma de 300.000 lei, ce se 

face cu această sumă? 
Primarul comunei arată că studiul de fezabilitate s-a depus spre finanțare prin programul 

național de investiții Anghel Saligny. Suma este necesară pentru elaborarea documentației, sunt alte 
sume necesare pentru începerea investiției. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că în legătură cu amenajarea trotuar acces primărie și 
școală, trebuiau arătate în documentație anumite elemente ale construcției. 

Primarul comunei arată că trebuiau prinse sumele, pentru a face studiile necesare pentru 
investiție. 

Domnul consilier Achiței Ioan a întrebat despre modernizare drum comunal, ce reprezintă 
suma de 800.000 lei. 

Primarul comunei arată că drumul comunal nu este încă terminat, trebuind modernizat 
conform proiectului. Mai sunt lucrări de făcut la acest drum. 

Domnul consilier Achiței Ioan a întrebat dacă drumul de la Gorbănești trebuie modernizat. 
Primarul comunei arată că se vor face studii de fezabilitate și valoarea finală va fi aprobată 

ulterior. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că sunt două mici investiții, fiind vorba de intrarea la 

bibliotecă și WC bibliotecă, să se dea credibilitate acestor două. Când se are în vedere un grup sanitar 
interior la bibliotecă. Dacă era pus în proiectul de hotărâre, jos pălăria. Când se poate face un grup 
sanitar la bibliotecă? 

Primarul comunei arată că au prioritate investițiile mai mari, apoi la bibliotecă așa am discutat. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că au prioritate și aceste lucrări. 
Primarul comunei arată că nu se rezumă numai la grupul sanitar, este nevoie și de încălzire. 

Când se pornește construirea unui grup sanitar trebuie realizate și alte facilități. Odată cu bugetul 
anului viitor se preconizează că se va face și aceste investiții la bibliotecă. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că la art.19, alin. (2) din proiectul de hotărâre se 
arată că trimestrial, primarul comunei prezintă consiliului local informare privind stadiul execuției 
bugetului local, propuneri de măsuri corespunzătoare, plus raportul de cheltuieli. 

Primarul comunei arată că începând cu trimestrul viitor se va face raport cu privire la 
cheltuirea banilor. 

Ce s-a făcut cu coșurile de gunoi. Dar se vine cu alte sume, cu alți bani. Nimic nu s-a pus în 
practică 5.000 lei pentru coșurile de gunoi. 

Proiectul de hotărâre este public, nu este pus pe site-ul primăriei. Dar până la urmă la găsit 
greu. Nu s-a spus cine îl administrează. Bugetul trebuia afișat 30 de zile pe site. 

Primarul comunei arată că proiectul de hotărâre a fost pus pe 12 ianuarie 2021 conform legii 
finanțelor publice locale. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că am să vin și eu la discuțiile în particular în 
legătură cu înregistrarea ședințelor consiliului. I s-a spus că se va prinde sumele necesare. Nu s-a făcut 
anul trecut. În acest proiect de hotărâre nu s-a spus absolut nici un cuvânt despre aceasta. Să se facă un 
calcul cu costurile fără să fie înregistrate.  

Primarul comunei arată că ați făcut un proiect de hotărâre. Nu a trecut. 
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Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că dacă s-ar fi prins sumele necesare, ați fi fost de 
acord. Ce fel de semne de circulație se cumpără, de unică folosință? Așa s-a aprobat și anul trecut. 
Cum cumpărăm semne de circulație în fiecare an? 

Primarul comunei arată că viceprimarul comunei a solicitat acest lucru, să fie prinse în buget, 
așa prevede legea. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen îi spune primarului să nu pună alte persoane la înaintare. 
De ce face referire la lege pe care nu o respectă. 

La dispensarul din satul Poiana oamenii așteaptă la intrare pe buturugi de lemn. Oare se face 
că este clădirea primăriei? 

Primarul comunei arată că să fie întrebată domnișoara doctor care are activitate particulară.  
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că se aprobe o construcție de 6x4 metri pentru 

dispensar. 
Doamna consilier Burlacu Anișoara arată că la dispensarul veterinar din proprii bani a reparat 

acoperișul la clădire după ce a fost demontată sirena electrică. Trebuia primăria să lase acoperișul în 
stare bună după ce a mutat sirena. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că a auzit că consiliul local nu a vrut să se transmită 
ședințele consiliului audio-video ulterior după ce sa propus proiectul de hotărâre a doamnei consilier 
Carmen Prelepcian. Precizez că la raportul de aprobare, este prevăzută suma de 10.000 lei un fond de 
rezervă. Să folosim această sumă pentru un echipament audio-video. Primarul se ascunde să nu vadă 
oamenii, să nu se vadă ce se întâmplă în sală. Propune să se treacă la dotarea cu echipament audio-
video Nu avem nici un ban la urbanism. Aveam nevoie de o adeverință de la urbanism că am luat un 
certificat fiscal pentru o intabulare. De acolo i s-a cerut adeverința de la urbanism că realitatea este așa 
cum s-a măsurat la fața locului. Doamna de la urbanism a spus că nu face deplasări. 

Primarul comunei arată că acest aspect nu are nici o legătură cu bugetul. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că acum toți neaveniții sunt în primărie. Nu se face 

activitate în primărie într-o magherniță. La asistență socială sunt cheltuieli de 997.750 lei și cheltuieli 
de personal sunt de 629.750 lei. Aceste cheltuieli de personal sunt pentru primar.  

Doamna contabilă explică pentru sunt aceste cheltuieli, marea majoritate pentru asistenții 
personali ai persoanelor cu handicap și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap  

Domnul consilier Pavel Petru arată că cheltuielile cu autogrederul 70.000 lei asta este sursa de 
ciubuc al primarului și propune ca cei 70.000 lei să fie transferați la cultură, adică la biserici. Omenii 
în primărie se vede hoție, minciuni, hoție, ciubucuri care sunt de partea diavolului. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu mai are ce să discute dacă a vorbit după 
domnul Pavel. În legătură cu acea sirenă nu este vina lui că s-a deteriorat înainte de mutare. Propune 
amendamente verbale următoarele: 5.000 lei să se ia de la iluminat public, 40.000 lei de la autogreder, 
5.000 lei de la iluminat și 5.000 lei de la trotuar și trecerea sumei de 55.000 lei la culte, adică la 
biserici. Școala din Poiana a rămas la învățământ. 

Domnul consilier Pavel Petru propune ca de la buldo să ia 10.000 lei pentru înregistrarea 
audio-video a ședințelor consiliului local. 

Se supune aprobării amendamentul domnului consilier Pavel Petru:  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 consilieri prezenți, 3 consilieri au votat pentru: Pavel Petru, Prelepcian 
Carmen și Timișag Dumitru și 8(opt) voturi împotrivă, consilierii: Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, 
Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole și Soveja 
Fănică. 

Având în vedere rezultatul votului, amendamentul domnului consilier Pavel Petru a fost 
respins cu majoritate de voturi.  

Se supune aprobării , pe rând cele 3 amendamente ale domnului consilier Timișag Dumitru:  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Pentru fiecare, cele 3 amendamente, din totalul de 11 consilieri prezenți, 4 consilieri au votat 
pentru: Achiței Ioan, Pavel Petru, Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru, un vot abținere a doamnei 
consilier Andrișan Laura și 6(șase) voturi împotrivă, consilierii: Adomnicăi Vasile, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole și Soveja Fănică. 

Având în vedere rezultatul votului, amendamentele au fost respinse fiecare cu majoritate de 
voturi.  
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Nemaifiind depus nici un alt 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, 7 (șapte) au votat pentru, consilierii: 
Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole și Soveja Fănică, 3(trei) voturi împotrivă, consilierii: Achiței Ioan, Pavel Petru și Timișag 
Dumitru și un consilier s-a abţinut: Prelepcian Carmen. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data 

de 31.01.2022. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului general prezentarea procesului verbal al ședinței 

anterioare. Secretarul general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința ordinară din 
data de 31.01.2022. După prezentarea procesului verbal, președintele ședinței a solicitat consilierilor 
dacă au obiecții în ceea ce privește procesul verbal. Nu au fost obiecții. 

Domnul consilier Timișag Dumitru a arătat că în ședința anterioară, la punctul 5 privitor la 
adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local 
Unțeni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al comunei Unțeni pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, a arătat că a fost de 
acord cu propunerea doamnei consilier Ciocan Lidia și nu a fost împotriva propunerii doamnei 
consilier Prelepcian Carmen. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că în ședința anterioară a spus care persoane lucrează 
pentru SC ARLAND SRL, referindu-se la Vrabie Stelian, la vărul viceprimarului și Pavăl Gheorghe, 
formând un grup infracțional. Procesul-verbal este o porcărie. Nu va fost jenă să spuneți cuvinte 
incoerente de cuvinte, totul este trunchiat, ați dat alte înțelesuri ce sa discutat. 

Secretarul general a răspuns că potrivit Codului administrativ procesul-verbal reprezintă o 
sinteză a dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul 
fiecare consilier local. Nu se consemnează în procesul-verbal tot ce se vorbește, cuvânt cu cuvânt, 
deoarece este imposibil și contravine regulamentului. Sunt consilieri care pornește aparent că vorbește 
la subiect, dar, de fapt, este o permanentă campanie electorală. Pe viitor va face o sinteză a lucrărilor 
ședințelor consiliului local și nu va scrie nimic în afara subiectului ședinței consiliului local. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că primarul nu i-a răspuns în zece zile de la ședința sin 31 
ianuarie să dea lista cu persoanele cu handicap, nume și prenume și beneficiarii. Nume și prenume 
sunt date personale. Are plângere penală. Nu a primit nici un raport financiar contabil cu imașurile. Ce 
lăsăm în urmă cu această asociație. 

Primarul comunei arată că se referă la cele 32 ha. Nu există nici un titlu de proprietate pentru 
acest imaș pe nici un UAT. Primăriile nu au titlu de proprietate. În prezent suntem în instanță. 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, unul împotrivă 

(consilier Pavel Petru), nici un consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Andrișan Laura 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


