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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 august 2018 

 
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.133 din 
24 august 2018, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință ordinară 
pentru data de 30 august 2018, ora 11,00  la sediul bibliotecii comunale, cu următoarea ordine 
de zi propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  

Local al comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni; 
3. Adoptare proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare a  

Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023; 
4. Adoptare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  

Local al comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Unţeni; 

5. Probleme curente. 
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.24 din 29 iunie 2018 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile iulie, august și 
septembrie 2018, constată că, potrivit prevederilor art.40, alin. (1) coroborate 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.  
Supune spre aprobare ordinea de zi prezentată: 

- 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 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 31 iulie 2018. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat 
consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. 

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 un consilier nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
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2. Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea  
reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni. 

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

3. Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de  
Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023. 

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, atunci când se vor prezenta probleme 

sociale și de altă natură, de sănătate, salariații din primărie să fie prezenți și să răspundă la 
temele propuse. Sunt unele probleme de interes local. Este bine cel care le studiază și știu de 
aceste probleme locale. 

De exemplu, la punctul 5 din Strategie (Îmbunătățirea calității vieții pentru copii ai 
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate), dacă este o evidență în acest sens cu părinți 
plecați în străinătate. Ar trebui să fie ajutați acești copii. La fel, la punctul 8 (Asigurarea 
dreptului copiilor la educație), care se leagă cu punctul 5. Mai mult familiile dezorganizate au 
copii cu abandonuri școlare, dar cei mai expuși la abandon școlar sunt copiii care au plecat 
părinții în străinătate. Copiii de școală gimnazială sunt cei mai expuși, deoarece primele 4 
clase sunt foarte importante. Compartimentul de asistență socială trebuie să vadă și de 
abandonul școlar.  

Domnul consilier Adomnicăi Vasile, arată că, cunoaște despre abandonul școlar, fiind 
membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni. În comună au fost 
două cazuri de abandon școlar, dar în aceste cazuri părinții nu sunt plecați în străinătate, fiind 
locali. Părinții acestor copii nu sprijină școala și autoritățile locale pentru ca, copiii lor să 
urmeze școala. Cu părinții trebuie discutat. 

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  consilieri prezenți, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

4. Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni. 
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Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă 
proiectului de hotărâre, respectiv expunerea de motive a 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 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  consilieri prezenți, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul 
împotrivă, nici unul nu s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 6. Probleme curente. 
Președintele de ședință a făcut cunoscut solicitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni prin 

care face cunoscut preluarea de către Consiliul local a Școlilor gimnaziale din salatele Burla, 
Poiana și Soroceni, deoarece în aceste clădiri nu se mai desfășoară activități școlare. Altă 
destinație pentru aceste clădiri pot fi făcute numai cu aprobarea Ministerului Învățământului. 

Domnul consilier Achiței Ioan a arătat că în satul Poiana, la Buga Ioan și numai acolo 
sunt trei becuri de iluminat care nu mai funcționează, este o zonă total în întuneric. La străzi 
trebuiesc confecționate tăblițele și pentru numere de case. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 


