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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 octombrie 2022 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.155 din 21 octombrie 2022, primarul comunei Unţeni a convocat 
Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28 octombrie 2022, ora 11,00  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 
30.09.2022  

 

3. 

viceprimar 

privind aprobarea înființării și amenajării 
unui punct de colectare separată temporară 
a deșeurilor de echipamente electrice şi 
electronice şi stabilirea unei suprafeţe de 
teren în vederea depozitării temporare a 
deşeurilor inerte din activităţi de construcţii 
şi demolări, în comuna Unţeni 

- 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 

5.  Diverse  

 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 consilieri în 

funcţie. Delegatul sătesc a fost prezent. 
Domnul consilier Listar Gheorghe-Manole ales președinte de ședință prin Hotărârea nr.39 din 

19 septembrie 2022 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile octombrie, noiembrie și 
decembrie 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. 
Președintele ședinței a solicitat consilierilor ca pe ordinea să fie introduse încă două puncte, 

care nu suferă amânare, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2  la H.C.L. nr.40/2022. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că nu a primit ultimul proiect de hotărâre. 
Supune spre aprobare ordinea de zi cu introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de 

hotărâri, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi suspus dezbaterii consiliului local:  
- 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. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a consiliului local din data 
de 30.09.2022. 
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Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului-verbal 
al ședinței anterioare, ședința ordinară din data de 30 septembrie 2022. 

Secretarul general al comunei a prezentat procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30 
septembrie 2022. 

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

Doamna consilier Prelepcian Carmen a arătat că în ședința anterioară a avut mai multe 
comentarii. A arătat că nu votează bugetul pentru că școlile care s-au dat în conservare de ce să se 
concesioneze. La Mânăstireni nu s-a făcut nimic la școală pentru a da medicului de familie. 

Supune spre aprobare procesul-verbal prezentat:  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

 
Se supune aprobării procesul-verbal prezentat. Din totalul de 11 consilieri prezenți, 10 (zece) 

au votat pentru, consilierii: Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Burlacu Anișoara, 
Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, Prelepcian Carmen, Pavel 
Petru1(un) vot abținere al domnului consilier Timișag Dumitru (deoarece nu a fost present la ședința 
anterioară). 

Având în vedere rezultatul votului, procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de voturi. 
Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării și amenajării 

unui punct de colectare separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi 

stabilirea unei suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi 

de construcţii şi demolări, în comuna Unţeni. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 

hotărâre, respectiv referatul de aprobare al viceprimarului 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.  
Viceprimarul comunei a explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, ca 

urmare a solicitărilor unui control de la mediu. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că sunt două subiecte diferite (resturi materiale de 

construcții și electrocasnice și electronice), care trebuiau puse în două proiecte de hotărâre. Una sunt 
resturile materiale din construcții și alte sunt electrocasnicele. Nu cumva să fie o gogoriță să ne trezim 
cu materiale din oraș în comună.  

Domnul consilier Timișag Dumitru întreabă unde se vor instala materialele din demolări, sunt 
mai multe locuri? 

Viceprimarul comunei arată că pentru materialele din construcții se va amenaja un spațiu în 
fostul complex AEI iar pentru electrocasnice într-un spațiu din curtea primăriei. Ulterior se va vedea 
unde mai poate amenaja și pentru celelalte sate. 

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= 10(zece) consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu 
Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen, Soveja Fănică și 
Timișag Dumitru; voturi împotrivă=0(zero), voturi abținere=1(unul), consilier Pavel Petru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 din 

Anexa la H.C.L. nr.32/2022. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 

hotărâre, respectiv referatul de aprobare al viceprimarului 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. 
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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.  

Viceprimarul comunei a explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, motivele 
pentru care a fost necesară modificării anexei 6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022.  

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, 11(unsprezece) au votat pentru, nici un vot 
abținere sau contra. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 5. Adoptare proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2  la 

H.C.L. nr.40/2022. 
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 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 

valorile din anexele 1 și 2 la H.C.L. nr.40/2022 au trebuit să fie modificate pentru a fi transmise la 
minister, așa cum sunt solicitările primite.  

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, 11(unsprezece) au votat pentru, nici un vot 
abținere sau contra. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
6. Diverse: Domnul consilier Pavel Petru arată a umblat prin sate și a văzut că nu sunt afișate 

relații cu privire la depunerea de cereri pentru încălzirea locuințelor, prin alte comune aceste afișe au 
fost făcute cunoscute public din 17 octombrie 2022. La primărie este secretomanie. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că s-a aprobat Hotărâre a consiliului local în 
legătură cu depozitarea materialelor din construcții, ce o să se facă cu pietroaiele și alte materiale de 
construcții de pe domeniul public de la Poiana și Mânăstireni. De văzut în fața lui Nicuță Vezniuc. 
Trebuie văzut și în legătură cu gardul de la stația de apă de la Răchiți, gardul are câțiva pari rupți. 

Primarul comunei arată că aducțiunea cu apă a satului Unțeni, unde intră și stația, este 
concesionată la NOVA APA SERV Botoșani, care trebuie să repare împrejmuirea. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Lidia Ciocan 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


