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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 17 februarie 2020 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziţia nr.28 din 11 februarie 2020, primarul comunei Unţeni a 
convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 17 februarie 2020, ora 11,00  la 
sediul său, 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 ordinare a cnsiliului local din data de 
28.01.2020  

 

3. PRIMAR privind  aprobarea  Planului anual de 
acţiune privind  Serviciile Sociale la 
nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 

- 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. PRIMAR privind  aprobarea bugetului local al 
comunei Unțeni pe anul 2020 

5. Diverse    

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 
consilieri în funcţie precum și delegatul sătesc. 

În sala de ședință au mai fost prezenți reprezentanți ai SC ARLAND SRL Răchiți și 
doamna Prelepcian Carmen din satul Mânăstireni. 

Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.41 din 
23 decembrie 2019 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și martie din 
anul 2020, 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.  

S-a prezentat ordinea de zi. 
Președintele ședinței arată că la sfârșit, la ultimul punct v-a prezenta două înformări. 
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. 

Punctul 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din 
data de 28.01.2020. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general prezentarea procesului-verbal al 
ședinței anterioare. 

După prezentarea procesului verbal doamna consilier Timișag Artemizia arată că este 
o aberație că s-a trecut în procesul verbal că sunt 600 de tiruri care să traverseze satul 
Mânăstireni. 

Domnul consilier Prelepcian daniel-Mihai arată că chiar așa a spus în ședința 
anterioară ca urmare calculului pe care la făcut. 
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Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici un consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
 Președintele ședinței a solicitat consilierilor ca înaintea punerii în dezbatere a celorlalte 
puncte de pe ordinea de zi să se discute cu reprezentații SC ARLAND SRL Răchiți prezenți la 
ședință. 
 Consiliul local a fost de acord cu propunerea. 
 Din partea SC ARLAND SRL a vorbit domnul Jim. Acesta a spus că, crede ferm că nu 
toți consilierii sunt de aceiași părere cu decizia luată prin Hotărârea consiliului 17/2019. Până 
se clarifică situația creată, solicită ca pe o perioadă determinată să poată lua marfa din fermă 
să fie ridicată restricția. 
 Domnul Claudiu, reprezentant al firmei arată că toată lumea știe că avizul poliției 
rutiere a retras avizul care l-a dat în vederea luării hotărârii. Să se mărească fondurile pentru 
rezistența drumului. 
 Primarul comunei arată că se vor face toate lucrările prevăzute prin proiect la drumul 
comunal. 
 Viceprimarul comunei a dat citire adresei primăriei către Poliția rutieră prin care să ne 
prezinte în copie certificată documentele care au stat la baza retragerii avizul precum și avizul 
retras care este un act administrativ. Nu ne putem lua după o adresă simplă fără actul 
administrativ în forma luată. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că instanța de judecată hotărăște la ora actuală 
are motivarea sentinței de unde rezultă că hotărârea consiliului local nr.17/2019 este legală. 
Are casă lângă drum și nu poate mânca nici o bobiță de strugure din cauza prafului ridicat de 
tiruri. Nici soția nu poate înșira rufele la uscat tot din cauza prafului. Tirurile ne distrug casele 
de la trepidații și anexele. 
 Doamna consilier Timișag Artemizia arată că pe vremea primarului Timișag Dumitru 
s-a făcut un drum de exploatare cu SC ARLAND SRL  dar ulterior nu a mai vrut primarul. 
 Primarul comunei arată că nu a fost niciodată împotrivă pentru executarea unor 
investiții. Întotdeauna a fost deschis. Dacă doriți să învestiți trebuie aprobarea Consiliului 
Local și ulterior facem orice inveztiție. 
 Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă de ce nu fac cu cei de la Răchiți drumul 
în câmp, să investească. 
 Reprezentant SC ARLAND SRL arată că ne-am trezit cu ruta care nu există. 
 Președintele ședinței supune spre aprobare solicitarea SC ARLAND SRL de ridicare 
temporară a restricției. Din totalul de 11 consilieri prezenți, 9 consilieri au votat ca hotărârea 
nr.17/2019 să rămână în vigoare și doi consilieri s-au abținut: Bercea Cristina-Maria și 
Timișag Artemizia. 
 Invitații s-au retras, lucrările ședinței consiliului local continuând. 

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea  Planului anual 
de acţiune privind  Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020. 

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 avizat favorabil 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 prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul nu s-a abținut, nici unul împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea bugetului local 
al comunei Unțeni pe anul 2020. 

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 avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat că se face Strategia de dezvoltare a 

comunei pentru perioada 2021 – 2027 în acest an 2020. Se arată că va fi în lista de investiții 
gaz natural. De ce nu se trage apa în celelalte sate, că este mai important de gazul natural? 

Primarul comunei arată că a discutat cu proiectantul pentru apă dar arată că pentru 
satele cu mai puțin de 2000 de locuitori nu poate fi trasă apa pentru că nu pot fi finanțate. 
Dacă are să se finanțeze și pentru mai puțin de 2000 de locuitori pe sate, proiectantul va 
întocmi documentația de proiectare. În acest sens, suntem cu un pas în față, pentru că am 
intabulat toate drumurile din sate. 

Strategia trebuie să fie făcută în anul 2020 pentru ca începând cu anul 2021 aceasta să 
fie în funcțiune. De asemenea, pe baza Strategiei și Consiliul județean Botoșani întocmește 
propria Strategie pentru întreg județul. 

În legătură cu gazul natural, magistrala Botoșani – Săveni pentru gaz trece și prin 
comuna Unțeni și astfel să fim legați de această magistrală. 

Doamna consilier Timișag Artemizia arată că de ce numai în satele Unțeni, 
Mînăstireni și Burlești se vor asfalta anumite drumuri, satele Soroceni și Burla nu sunt din 
comună. 

Primarul comunei arată că dorește să asfalteze în primă fază anumite drumuri din 
aceste sate explicând care anume. Urmează și pentru satele Burla și Soroceni. 

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, 9 (nouă) au votat pentru – consilierii 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Costin C. Dumitru, Dolhăscu 
Iuliana, Listar C. Gheorghe-Manole, Prelepcian V. Daniel-Mihai, Soveja I. Fănică, Tucaliuc 
Gh. Elena, 2 (doi) consilieri s-au abținut - Bercea Cristina-Maria și Timișag Artemizia, nici 
unul împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate 
absolută. 

Punctul 4. Diverse. 
Președintele ședinței a prezentat petiția pe care consilierii au primit-o de la SC 

ARLAND SRL.  
De asemenea a făcut cunoscută întâmpinarea care urmează a fi trimisă la Tribunalul 

Botoșani în dosarul nr.22/40/2020* în care Consiliul local este pârât, reclamant fiind doamna 
consilier Dolhăscu Iuliana. S-a explicat consilierilor că reclamantul a contestat un Raport 
A.N.I.. S-a făcut cunoscut că, Consiliul local are calitate procesuală pasivă și nu poate sta în 
proces. Fiind vorba de stabilire de către instanță a calității sale materiale de a judeca, pentru a 
fi trimis dosarul la Curtea de Apel Suceava, competentă să judece. Urmează ca tribunalul 
Botoșani să sesizeze acest lucru în funcție și de părerea părților stabilită de președinte. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


