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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 mai 2019 

 
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.61 din 
24 mai 2019, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară pentru 
data de 30 mai 2019, ora 11,00  la Biblioteca comunală, cu următoarea ordine de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind impunerea unei restricții de tonaj pentru  

vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE 23 situată între limita intravilanului satului 
Mânăstireni și intersecția cu DE 11; 

3. Adoptare proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru  
pajiștile permanente ale persoanelor fizice și juridice pe UAT Unțeni; 

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

consilieri în funcţie precum și delegatul sătesc. Primarul comunei a fost prezent. 
Domnul consilier Adomnicăi Vasile aleas  președinte de ședință prin Hotărârea nr.9 

din 28 martie 2019 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile aprilie, mai și iunie din 
anul 2019, constată că, potrivit prevederilor art.40, alin. (1) coroborat cu prevederile art.45 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. Totodată a propus ca la ultimul punct, 
va prezenta solicitarea secretarului comunei privitor la hotărârea nr.16 din 23 aprilie 2019 pe 
care o consideră nelegală. 

Consiliul local a fost de acord cu solicitarea făcută. 
Președintele ședinței 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 completată 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 de îndată din data 

de 23 aprilie 2019. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a arătat că s-a 
omis să se scrie în procesul verbal despre solicitarea scrisă a unui sindicat. Se va scrie despre 
ce s-a discutat în următorul proces-verbal. 

În ședința de îndată din date de 17 aprilie 2019, președintele consiliului local a 
prezentat solicitarea sindicatului ”Elprometeu” din Botoșani, prin care solicită consiliului 
local efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea încadrării locului de muncă de Șef 
serviciu Voluntar de Urgență în condiții speciale de muncă. Urmează a se face demersurile 
necesare pentru a da răspuns într-un termen cât mai scurt posibil. 

În continuare, 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: 
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- 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 un consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind impunerea unei restricții de  
tonaj pentru vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE 23 situată între limita 
intravilanului satului Mânăstireni și intersecția cu DE 11. 

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 că a citit proiectul dar nu-l înțelege sub nici o 

formă. 
Pune o singură întrebare, oamenii suferă de praf, trepidații de la drumul comunal. De 

ce se nu se pune interdicția la pod.  
Primarul comunei arată că, conform legislației în vigoare pentru orice restricție pusă 

pe un drum public trebuie indicată o rută ocolitoare pe un drum de aceiași categorie. 
Dacă se pune restricție pe drumul comunal la ”Podu Roșu”, trebuie să punem o rută 

ocolitoare tot drum comunal și acesta nu există, deci singura soluție legală este proiectul pe 
care l-am propus. 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că toate mașinile care fac servicii pentru 
populație să fie permis.  

Primarul comunei arată că la ”Podu Roșu” se va face avertizarea conform Hotărârii 
consiliului local. Are indicată ruta ocolitoare. Un indicator de informare nu obligă la nimic. 
Orice șofer va vedea avertizarea și o va respecta.  

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că proiectul de hotărâre este dubios, restricția 
este făcută de la cimitirul satului. 

Primarul comunei arată că pentru orice restricție trebuie asigurată ruta ocolitoare. Ruta 
ocolitoare se duce de la drumul național, pe la Bilan și apoi înspre fermă. Trebuiau puse 
drumuri de aceiași categorie. Poliția a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 

Achiței V. Ioan arată că ferma a existat de sute de ani și vehiculele au circulat pe 
drumul comunal. 

Domnul consilier Prelepcian Mihai-Daniel arată că în trecut nu erau vehicule de tonaj 
greu (vehicule ușoare – tractoare mici, camioane mici, etc.). 

Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că nu are încredere că acest proiect să se 
respecte și se va abține la votarea acestuia. 

Primarul comunei arată că trebuie rută ocolitoare de aceiași categorie. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată de ce nu s-ar pune restricție de circulație pentru 

vehicule mai mari de 20 de tone, mașinile lor sunt mai mari. 
Viceprimarul comunei arată că după câte știe el voturile abținere se contabilizează 

alături de voturile împotrivă. 
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că dacă suntem abilitați să facem rută 

ocolitoare pe altă comună? 
Primarul comunei arată că a primit acordul de la Primăria comunei Răchiți, drumurile 

fiind deschise circulației rutiere.  
Doamna consilier Timișag Artemizia arată că avizul poliției a fost dat la solicitarea 

primarului comunei. 
Domnul consilier Costin Dumitru arată că pe la ”Steaua” nu pot să meargă vehiculele? 
Primarul comunei arată că nu îi oprește nimeni. Roagă consilierii să aducă o altă 

variantă legală. 
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Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că nu va vota proiectul de hotărâre pentru că 
este de-a  droanga. Nu are să voteze o prostie.  

Primarul comunei arată că cea ce spune domnul consilier Achiței Ioan este politic. 
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că dacă drumul este făcut cum trebuie rezistă 

pentru orice vehicul. 
Primarul comunei arată că cei care vin cu tirurile vor încărca vehiculul conform legii? 

Vor încărca tirurile mai mult decât trebuie și vor distruge drumurile. 
Domnul consilier Achiței Ioan arată că nu a spus că nu este o soluție legală, dar nu vor 

respecta restricția. 
Doamna consilier Dolhăscu Iuliana îl întreabă pe domnul Achiței Ioan că de ce spune 

că este dubios? Vrea să influențeze voturile consilierilor. 
Domnul consilier Achiței V. Ioan arată că de ce se pune restricția de la cimitirul 

satului Mânăstireni, de aceea este dubios. Nu este de acord cu restricția, nu este de acord cu 
proiectul de hotărâre, acesta este o prostie. 

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, 7 (șapte) au votat pentru (consilierii 
Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, Dolhăscu Iuliana, Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian 
Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena), nici unul împotrivă, 4(patru) consilieri s-au 
abţinut (Achiței V. Ioan, Bercea Cristina-Maria, Costin C. Dumitru, Timișag Artemizia). 

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

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral 
pentru pajiștile permanente ale persoanelor fizice și juridice pe UAT Unțeni. 

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 nu s-a abținut, nici unul împotrivă. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
Punctul 4 –  Probleme curente. 
Președintele ședinței a dat citire solicitării secretarului comunei Unțeni, pentru 

abrogarea HCL nr.16/2019. După aducerea la cunoștință a rămas să se dea un răspuns, în 
termen legal. 

Domnul consilier Achiței Ioan a solicitat ca plopii care se toaletează trebuiesc curățați 
asemănător, să fie la aceiași înălțime. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Adomnicăi Vasile 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 


