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ROMÂ�IA 
CO�SILIUL LOCAL U�ŢE�I 
JUDEŢUL BOTOŞA�I 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2017 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.73 din 
22 martie 2017, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 29 martie 2017, ora 11,00  la sediul său, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 

2017 „LUNA CURĂŢENIEI”; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind decontarea navetei personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru luna februarie 2017; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în anul 2017; 
5. Adoptare proiect de hotărâre de aprobare a unui studiu de oportunitate pentru 

concesionarea unui spaţiu cu o suprafață construită de 35,02 mp  din incinta 
Dispensarului medical uman din satul Burlești și teren aferent în suprafață de 520 
mp din parcela cadastrală nr.316, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni, 
județul Botoșani, în vederea amenajării unei farmacii; 

6. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spaţiu de 35,02 
mp. din incinta Dispensarului medical uman Burlești și terenului aferent de 520 
mp., aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni în vederea amenajării unei 
farmacii; 

7. Adoptare proiect de hotărâre de aprobare a Studiului de Oportunitate pentru 3 
celule silozuri furaje - celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în suprafaţă de  
810 mp din parcela cadastrală nr.699 intravilan sat Unţeni, comuna Unţeni, județul 
Botoşani, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni; 

8. Adoptare proiect de hotărâre privind concesionarea a 3 celule silozuri furaje, 
fiecare celulă în suprafaţă de 810 mp şi teren aferent în suprafaţă de 810 mp în p.c. 
699 intravilan sat Unţeni, comuna Unţeni, jud. Botoşani, aparţinând domeniului 
privat al comunei Unţeni; 

9. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei  
Unțeni, judeţul Botoşani pentru anul 2017; 

10. Probleme curente. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri din total de 11 

consilieri în funcţie. De asemenea a fost prezent și delegatul sătesc. 
Domnul consilier Soveja Fănică ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.13 din 20 

februarie 2017 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile martie, aprilie și mai din anul 
2017, constată că potrivit prevederilor art.40, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare şedinţele consiliului local se 
desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se constată că şedinţa 
este legal constituită deschizând lucrările ședinței.  

Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. 
Supune spre aprobare ordinea de zi: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 
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Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici 
unul împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului consiliului local prezentarea procesului-

verbal al ședinței anterioare. 
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 20 februarie 2017. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

Nu au fost făcute obiecții. 
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat: 

- 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 s-a abţinut. 

Având în vedere rezultatul votului procesul verbal prezentat a fost aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre cu privire la declararea perioadei 1 
aprilie - 30 aprilie 2017 „LU�A CURĂŢE�IEI”. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Achiței V. Ioan arată ca cetățenii de-ar face măcar curățenie în 
curțile și în fața caselor lor și să nu depoziteze gunoiul pe alte terenuri. 
 Doamna consilier Timișag Artemizia a solicitat ca măcar o dată pe lună mașina care 
adună gunoiul în satul Burla, să treacă pe toate drumurile. Pe drumurile de exploatare din 
apropierea satului Burla sunt gunoaie aruncate de cetățeni din sat și pe terenul lui Timișag 
Mihai, teren părăsit în spatele grădinii. Buga Marian a ieșit cu tractorul, a arat și din drum, 
circulă când este ud, este singurul care aruncă pamperși. 
 Primarul comunei arată că urmează, cam din luna mai. Ca Urban Serv Botoșani care a 
câștigat licitația va respecta proiectul ECOPROCES implementat până în prezent, care s-a 
semnat, va colecta gunoiul de la locurile special amenajate prin proiect. 
 Doamna consilier Timișag Artemizia arată că ar dura ca mașina să circule 5 minute 
prin satul Burla pentru a stânge gunoiul. 

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 împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind decontarea navetei 
personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2017. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 proiectul de hotărâre.  
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
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- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru (consilierii: 
Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan Laura, Costin Dumitru, Dolhăscu Iuliana, 
Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică, Timișag Artemizia și 
Tucaliuc Elena), nici un vot împotrivă, unul s-a abţinut  –  consilier Bercea Cristina-Maria. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în anul 2017. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 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 împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre de aprobare a unui studiu de 
oportunitate pentru concesionarea unui spaţiu cu o suprafață construită de 35,02 mp  
din incinta Dispensarului medical uman din satul Burlești și teren aferent în suprafață 
de 520 mp din parcela cadastrală nr.316, aparţinând domeniului privat al comunei 
Unţeni, județul Botoșani, în vederea amenajării unei farmacii. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile art.45, alin. (5) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi completări. S-a explicat 
că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat şi ca urmare a cererii unei 
persoane juridice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele 
şedinţei a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-
o căsuţă a buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În 
situaţia în care nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, 
buletinele de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a 
dat o pauză de circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a 
consiliului local să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu 
rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Punctul 6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării 
unui spaţiu de 35,02 mp. din incinta Dispensarului medical uman Burlești și terenului 
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aferent de 520 mp., aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni în vederea 
amenajării unei farmacii. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile art.45, alin. (5) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi completări. S-a explicat 
că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat şi ca urmare a cererii unei 
persoane juridice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele 
şedinţei a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-
o căsuţă a buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În 
situaţia în care nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, 
buletinele de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a 
dat o pauză de circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a 
consiliului local să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu 
rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre de aprobare a Studiului de 
Oportunitate pentru 3 celule silozuri furaje - celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în 
suprafaţă de  810 mp din parcela cadastrală nr.699 intravilan sat Unţeni, comuna 
Unţeni, județul Botoşani, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile art.45, alin. (5) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi completări. S-a explicat 
că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat şi ca urmare a cererii unor 
persoane fizice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele 
şedinţei a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-
o căsuţă a buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În 
situaţia în care nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, 
buletinele de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a 
dat o pauză de circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a 
consiliului local să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu 
rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Punctul 8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind concesionarea a 3 celule 
silozuri furaje, fiecare celulă în suprafaţă de 810 mp şi teren aferent în suprafaţă de 810 
mp în p.c. 699 intravilan sat Unţeni, comuna Unţeni, jud. Botoşani, aparţinând 
domeniului privat al comunei Unţeni. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 avizat proiectul de hotărâre. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin 

vot secret proiectul de hotărâre având în vedere prevederile art.45, alin. (5) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificări şi completări. S-a explicat 
că o parte a prevederilor proiectului de hotărâre a fost promovat şi ca urmare a cererii unor 
persoane fizice. 

Secretarul consiliului local a împărţit consilierilor buletinele de vot. Preşedintele 
şedinţei a făcut cunoscut procedura de vot. Fiecare consilier va vota prin marcarea cu „x” într-
o căsuţă a buletinului de vot, respectiv „vot pentru”, „vot împotrivă” sau „vot abţinere”. În 
situaţia în care nu se respectă această regulă, votul este considerat nul. 

Fiecare consilier au mers într-o cabină special amenajată exprimându-şi votul, 
buletinele de vot fiind introduse într-o urnă. După exprimarea votului preşedintele şedinţei a 
dat o pauză de circa 5 minute pentru ca Comisia de validarea aleasă în şedinţa de constituire a 
consiliului local să se  retragă pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal cu 
rezultatul votului. 

La reîntoarcerea comisiei, preşedintele şedinţei a dat cuvântul secretarului acesteia să 
prezinte procesul verbal. S-a constatat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 

Punctul 9. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local  
al comunei  Unțeni, judeţul Botoşani pentru anul 2017. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive 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 proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că are o nelămurire în legătură cu A.D.I. 

Valea Prutului de la Săveni, ce este? 
Primarul comunei arată că prin hotărâre a consiliului local s-a aprobat asocierea cu 

asociația de dezvoltare intercomunitară de la Săveni, fiind asociați pentru a putea beneficia și 
noi de gaz natural care va face legătura dintre Botoșani și orașul Săveni precum și cu alte 
comune asociate. 

Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat unde trebuie ușă metalică, trebuia scris 
în paranteză unde trebuie. 

Primarul comunei arată că această ușă metalică va fi pusă la intrarea la centrala 
termică a primăriei, lucru impus de I.S.U. 

Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat, că de ce este nevoie să cumpărăm 
două multifuncționale (xerox), cea pe care o avem nu este bună. 

Primarul comunei arată că xeroxul din primărie este depășită fizic, funcționează de 
peste 8 ani,și nu este rentabil să i se schimbe multe piese. Este necesar o nouă imprimantă 
multifuncțională pentru ușurarea muncii în primărie (duplex și scanare pe ambele fețe de 
hârtie) precum și o multifuncțională color, fiind necesară pentru completarea dosarelor pentru 
diferite proiecte care se vor face pe viitor, deoarece așa este normal ca în dosare să fie și 
imagini, grafice, etc. color. 

Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat la cap.65 , în legătură cu costumele 
populare cine le va gestiona, cine le ia în administrare. 

Primarul comunei arată că acestea vor fi date la școală care le vor administra și îngriji. 
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat despre Capitolul 66, pentru două truse 

medicale sunt necesari 10.000 lei, atât de mult? 
Primarul comunei cele două truse medicale sunt necesare pentru Serviciul Voluntar 

pentru Situații de urgență și una pentru asistentul medical comunitar. Arată că a pus această 
sumă, asta nu înseamnă că va cheltui întreaga sumă. Restul de bani vor fi utilizați la rectificări 
bugetare  în alte scopuri. 



Pagina 6 din 6 

Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat ce reparații mai trebuie făcute la 
căminul cultural din Burlești. 

Primarul comunei arată că trebuie făcute reparații interioare, jos este beton, se va pune 
gresie, pereții sunt crăpați. Trotuarele la Dispensarul Burlești s-au deteriorat. La biblioteca din 
Unțeni se va face reabilitare. 

Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat de ce trebuie suma de 35.000 lei pentru 
o fântână. 

Primarul comunei arată că a solicitat la Guvern pentru puțuri de mare adâncime pentru 
apă. Trebuie făcute un studiu, dacă merită investiția. Foraje se va face pentru fiecare sat. 
Aceste foraje costă mult și trebuie să fim pregătiți să avem suma necesară dacă vom primi 
bani pentru puțuri de mare adâncime.  

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 împotrivă, nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 10. Probleme curente 
Doamna doctor veterinar a fost prezentă la începutul ședinței și a arătat că atunci când 

s-a schimbat amplasamentul sirenei electrice de pe clădirea dispensarului veterinar în curtea 
primăriei, s-a deteriorat acoperișul, acum curge apa de ploaie în dispensar. Solicită să fie 
reparat de primărie acoperișul. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Soveja Fănică 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 
 


