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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNłENI 
        JUDEłUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinŃei extraordinare din data de 5 ianuarie 2021 

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

DispoziŃia nr.144 din 31 decembrie 2020, primarul comunei UnŃeni a convocat Consiliul local în ședință extraordinară pentru 
data de 5 ianuarie 2021, ora 11,00  la Bilioteca 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 şedinŃei de 

extraordinare din data de 18.12.2020  
 

3. 

PRIMAR 

privind acoperirea definitivă a excedentului 
bugetului local al deficitului secțiunii de 
dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2020 

- comisia pentru activităŃi economico-financiare, agricultură, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie 
comunală, protecŃia mediului şi turism, servicii şi comerŃ; 
- comisia pentru administraŃie publică locală, juridică şi de 
disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăŃenilor; 
-  comisia pentru învăŃământ, sănătate şi familie, activităŃi social-
culturale, culte, muncă şi protecŃie socială, protecŃie copii, tineret şi 
sport. 

La lucrările şedinŃei consiliului local au fost prezenŃi 10 consilieri  din total de 11 consilieri în funcŃie, absentând 
nemotivat domnul consilier Achiței V. Ioan. Delegatul sătesc a fost prezent. 

Domnul consilier Soveja Fănică ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.9 din 18 decembrie 2020 să conducă 
şedinŃa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2021, constată că, potrivit prevederilor art.137, alin. 
(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, şedinŃele consiliului local se desfăşoară legal în prezenŃa majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie. Se constată că şedinŃa 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 suplimentarea procesului-verbal cu un punct cu privire la prezentarea 

de către primarul comunei a unei informări cu privire la controlul Curții de Conturi care s-a desfășurat la sfârșitul anului 2020. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abŃine 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 10 (zece) 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 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinŃei extraordinare a consiliului local din data de 13.11.2020. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului general prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare. Secretarul 

general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința extraordinară din data de 18.12.2020. După prezentarea 
procesului verbal, președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ceea ce privește procesul verbal.  

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că, înțelege că nu pot fi scrise corect ceea ce se discută în consiliul local și 
nu pot fi prinse exact ce spun consilierii, dar are următoarele obiecții: 

- La punctul 3 – a spus că atât la PMP cât și la PNL și la Pro România au fost rupte afișele electorale.  
Cu ce aprobare a fost dată la poliție sistemul de supraveghere cu camere de supraveghere. Sunt bunuri ale consiliului local; 

- La punctul 4 – nu a spus el despre persoana potrivită pentru consiliul de administrație în Adunarea  
Generală a Asociaților la ADI ”AQUA Botoșani”. Domnul consilier Pavel Petru a spus despre aceasta; 

- La punctul 6 -  cu privire la proiectul de hotărâre de desemnare reprezentantului Consiliului  
Local al comunei UnŃeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii a Şcolii Gimnaziale nr.1 UnŃeni, a arătat că este 
de acord cu persoana propusă să fie desemnată, lucru ce a arătat și în comisia pe domenii de activitate din care face parte; 

- La punctul 7 – de asemenea tot domnul consilier Pavel Petru a arătat că în consiliul de administrație  
al școlii trebuia numită o persoană cu studii; 

- La punctul 8 – cu privire la stabilirea apărătorului ales pentru reprezentarea în instanță a consiliului  
local, nu a spus el ”nu mă aburiți”. Aceste cuvinte au fost spuse de domnul consilier Pavel Petru. De asemenea tot domnul 
consilier Pavel Petru a spus că avocatul are 2 – 3 dosare în instanță pentru consiliul local. 
 Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că a spus că pentru sistemul de supraveghere nu există firmă de 
mentenanță. Arată că a spus că între orele 20,30 – 20,55 nu a funcționat camerele de supraveghere. De asemenea a spus 
că firma de catering de la Avrămeni este deținută de un primar al PSD și a întrebat cum se face că asigură catering pentru 
17 comune din județ. 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici un consilier nu s-a 

abŃinut. 
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 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
 Domnul consilier Timișag Dumitru arată că a fost de acord cu procesul-verbal luând în considerare ce a precizat. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al 
deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2020. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinŃei documentaŃia aferentă proiectului de hotărâre, respectiv 
referatul de aprobare a primarului comunei UnŃeni 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. 
Inițiatorul proiectului a explicat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre. 
Domnul consilier Timișag Dumitru a arătat excedentul a fost votat de consiliul local care nu mai este. Nu s-a 

specificat ce se întâmplă cu acești bani.  
Domnul consilier Pavel Petru a arătat că proiectul de hotărâre este structurat pe câteva fraze. Expunerea de 

motive este structurată pe câteva fraze. Trebuie să voteze niște bani carte nu stiu nimic despre ei. Trebuia să vină contabila 
să explice despre acești bani. Ne vom trezi că s-a făcut un contract ca și cum s-a întâmplat cu firma KYO și altcineva a plătit. 
Nu se știe ce s-a făcut cu bani aceștia. NU are certitudinea că banii au fost cheltuiți legal. Eu nu am să votez că este în 
opoziție și nu i se poate întâmpla nimic. Dacă nu deschidem ochii … . Să vedem responsabilitatea consilierilor. 

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 abŃine ? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenŃi, 6 (șase) au votat pentru – consilierii Adomnicăi Vasile, Andrișan Laura, 
Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică, 1(un) împotrivă – consilier Pavel Petru, 3 (trei) 
voturi abținere – consilier Timișag Dumitru, Prelepcian Carmen și Fortoeș Costel. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate absolută. 
Punctul 4. Informare prezentată de primarul comunei. 
Primarul comunei a prezentat o informare, din raportul de audit și decizia Curții de Conturi cu privire la rezultatele 

controlului de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție a bugetului comunei pentru exercițiul bugetar al anului 
2019, efectuat la Comuna Unțeni, ca urmare a controlului Curții de Conturi care a avut la sfârșitul anului 2020. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINłEI 
Consilier Fănică Soveja 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


