
Pagina 1 din 3 

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

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 mai 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.92 din 
23 mai 2017, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru 
data de 28 aprilie 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 privind decontarea navetei personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru luna aprilie 2017; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

iunie, iulie și august, anul 2017; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind închiderea execuţiei bugetare pentru anul 

2016; 
5. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru 
activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni; 

6. 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 

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 28 aprilie 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. 



Pagina 2 din 3 

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

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind decontarea navetei 
personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna aprilie 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, 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 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru lunile iunie, iulie și august, 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 ? 
- 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 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind închiderea execuţiei 
bugetare pentru anul 2016. 

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. 

Două comisii 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 ? 
- 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. 
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Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum 
şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 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 deschis şi ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 
- 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 6. Probleme curente 
Doamna consilier Timișag Artemizia a întrebat pe primarul comunei dacă se va mai 

construi porți pentru teren de fotbal la Burla. Viceprimarul comunei a solicitat să dea el 
răspuns. Viceprimarul comunei a arătat că nu se poate construi porți deoarece copii trebuiesc 
supravegheați pe timpul jocului pentru a nu se întâmpla accidente, jocul de fotbal trebuie 
organizat. Care părinte își asumă răspunderea pentru supravegherea copiilor.  

Doamna consilier Timișag Artemizia a ridicat problema unui plop uscat care trebuie 
tăiat.  

Primarul comunei a solicita aprobarea consiliului. Consilierii au fost de acord în 
unanimitate, arătând totodată ca pe viitor să ia primarul inițiativa în situații asemănătoare, 
având aprobarea consiliului. 

Președintele ședinței a solicitat aprobarea consiliului local pentru o întâmpinare care să 
fie pusă la termen în instanța de judecată, în care, Consiliul local este parte în proces cu 
Sindicatul Învățământului Preuniversitar din Botoșani. 

Supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini aprobarea Întâmpinării.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- 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 Întâmpinarea a fost aprobată cu majoritate de 
voturi. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Soveja Fănică 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 
 


