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                   ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 19 septembrie 2022 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziţia nr.140 din 13 septembrie 2022, primarul comunei Unţeni 
a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 19 septembrie 2022, 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 
30.08.2022  

 

3. 

primar 

pentru modificarea punctului I din anexa 
nr.1 la Hotărârea Consiliul local al comunei 
Unțeni nr.23 din 29 iunie 2022 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2023 

- 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 alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru lunile octombrie, noiembrie și 
decembrie din anul 2022 

5 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați 
și a devizului general actualizat  pentru 
obiectivul de investiții ”EXTINDERE 
SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN 
COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului 

6 primar Informare  

7  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 Ciocan Lidia aleasă președinte de ședință prin Hotărârea nr.26 din 
29 iunie 2022 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iulie, august și septembrie 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. Doamna consilier Ciocan Lidia anunță că la ședința ordinara de consiliul local va 
participa domnul Miron Mitică Valentin din partea partidului PMP.  

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

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
un  vot împotrivă, nici o abținere. 



Pagina 2 din 4 

 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată în 
unanimitate. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat care este firma care se ocupă cu 
mentenanță camerelor de supraveghere din satele comunei și cu site-ul primăriei. 

Domnul primar Constantin Paladi spune că de mentenanța  site-lui se ocupă 
SC,,GHEORGHIU” SRL Botoșani, iar de camerele video SC,,SAFETECH ALERT” SRL.    

Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local 
din data de 30.08.2022. 

Președintele ședinței a solicitat doamnei consilier superior Ciobanu Maria înlocuitor al 
secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal al ședinței anterioare, ședința 
ordinară din data de 30 august 2022. 

Doamnei consilier superior Ciobanu Maria a prezentat procesul-verbal al ședinței 
ordinare din data de 30 august 2022. 

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

Domnul consilier Pavel Petru arată că,  Raportul său de activitate  din procesul-verbal 
prezentat a fost scris că este pentru anul 2022, deși era pentru anul 2021,  solicitând să fie 
rectificat înainte ca să fie semnat. 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
un  vot împotrivă, nici o abținere. 

Având în vedere rezultatul votului, procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre  pentru modificarea punctului I din 

anexa nr.1 la Hotărârea Consiliul local al comunei Unțeni nr.23 din 29 iunie 2022 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv referatul de aprobare al 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, cu 
modificarea impozitelor și taxelor locale. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că impozitele și taxele locale la clădiri se 
plăteau la  m2 , dar acuma sar putea să se plătească  mai mult după un Studiu de piață al 
Notarilor Publici.     

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, 7(șapte) consilieri  au votat pentru = 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, 
Listar Gheorghe-Manole și Soveja Fănică, 3 (trei ) împotrivă= Prelepcian Carmen, Pavel 
Petru și Timișag Dumitru și un vot abținere =Burlacu Anișoara. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 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. 
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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. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu este de acord ca președinte de ședință 

să fie propuse numai aceleași persoane. 
Domnul consilier Pavel Petru spune că în lege prima ședință de consiliul local este 

condusă de consilierul local cel mai în vârstă și apoi de cel mai tânăr consilier și apoi se fac 
propuneri din rândul consilierilor locali și nu numirea de către primar. Aici este un amestec de 
al primarului.  

 Doamna consilier Prelepcian Carmen  propune ca proiectele de hotărâre să se facă, 
fără a se numi o persoană anume ca președinte de ședință pentru 3 luni. Numirea se va face de 
către consilierii locali.  

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

Punctul 5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN 
COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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, 
arătând că asemenea proiect se supune dezbaterii consiliului local. Banii nu sunt de la bugetul 
local, ci în funcție de gradul de execuție al lucrărilor se întocmesc situații de lucrări și se 
decontează de către Minister.  

 Domnul consilier Achiței Ioan, spune că în ședința anterioară s-a discutat despre 
proiectele de la drumuri și despre apă, dar pe primul plan este cel de la apă. Este bine că se 
lucrează la drumul DC 360, care face legătura dintre satul Burlești și satul Silișcani.  

Domnul consilier Pavel Petru arată că avem un rezervor pentru apă de 500 m2, dar la 
care  avem o conductă peticită și de aceea avem așa de multe avarii, chiar mai multe ca în 
Mun. Botoșani. Conducta nu a fost bine îngropată în pământ și  nu s-a adăugat strat de nisip 
sub și peste ea, iar la trecerea unei mașini cu greutate mare conducta fiind din plastic cedează. 
Toate acestea se întâmplă din cauza că domnul Vrabie pe vremea când era viceprimar că s-a 
făcut această lucrare și nu a respectat proiectul.  

La proiectul de hotărâre actual: 
1. prețul să fie cât mai mare ca să aibă de unde fura. 
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2. lucrarea să fie de proastă calitate, 
3. la sfârșitul lucrări este ca inițiatorul să se laude că a făcut o lucrare. 

Este de acord să se aducă apă în toată comuna. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că știe că s-au depus 3 proiecte prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, dar în consiliul local nu s-a prezentat decât 
un singur proiect.  

Domnul primar spune că celelalte două proiecte cu  drumurile sunt aprobate, urmând a 
se întocmi documentația corespunzătoare în perioada următoare. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că la capitolul cheltuieli suma este aceeași, 
iar la cheltuieli neprevăzute este mai mare. De ce? 

Domnul primar argumentează că orice proiect cuprinde acest capitol de neprevăzute, 

deoarece pot să apară pe parcursul lucrărilor situații care nu puteau fi știute. Totodată domnul 
primar afirmă că de obicei aceste sume nu sunt cheltuite. 

Domnul consilier Timișag Dumitru întreabă de ce s-a prins în proiect încă o stație de 
clorinare? 

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, proiectul de hotărâre a fost adoptat 
astfel: Voturi pentru = 11(unsprezece) consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasiule, 
Andrișan D. Laura, Burlacu  Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole,  Soveja Fănică, Pavel Petru, Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru. 

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

Punctul 6. - Informare. 
 Legat de informarea prezentată în consiliul local domnul consilier Pavel Petru arată că 
din punct de vedere juridic nu este bine că i s-a dat o sancțiune domnului secretar general al 
comunei, ci trebuia lăsat 6 luni de zile pentru a putea contesta în contencios administrativ 
Raportul comisiei de disciplină de la Prefectură. Această sancțiune i s-a dat deoarece există un 
conflict între primar și secretar. 
 Punctul 7. - Diverse 

Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă de ce pe site-ul primăriei avem 
Rapoarte de activitate din anul 2010, alături sunt postate cele din anul 2021,  iar anumite 
proiecte  sunt postate dosit și le găsește cu greutate. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen aduce la cunoștință că pe zona de protecție sunt 
plopi uscați și nevăruiți, întrebând ce urmează să se facă cu aceștia? 

Domnul viceprimar Listar Gheorghe Manole aduce la cunoștință consiliului local că 
plopii uscați vor fi tăiați și predați la biserici și școlile din comună. 

Tot doamna consilier Prelepcian Carmen spune că au fost depozitate mașini cu pământ 
pe marginea drumului în parcările unor cetățeni din satul Manăstireni, iar pământul a fost adus 
cu mașina primăriei. 

Domnul viceprimar Listar Gheorghe Manole arată că au fost aduse mai multe mașini 
cu pământ și depozitate pe zonele de protecție în vederea realizării umpluturilor cu pământ 
lângă Șanțul Dalat, neexistând nici un interes de a favoriza vreo persoană din satul 
Manăstireni. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Lidia Ciocan 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


