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                 ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de 11 februarie 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) și alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin 

Dispoziţia nr.22 din 10 februarie 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință extraordinară convocată de îndată 
pentru data de 11 februarie 2021, ora 10,00  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 de 
ordinare a consiliului local din data de 28.01.2021  

 

3. 

PRIMAR 

privind acordarea  unui ajutor de urgență în baza 
art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat 

Nu este cazul 

La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 8 consilieri  din total de 11 consilieri în funcţie, absentând motivat doaqmna 
consilier Burlacu Anișoara și nemotivat domnii consilieri Adomnicăi Vasile și Timișag Dumitru. Delegatul sătesc a fost prezent. 

De la lucrările ședinței a absentat primarul comunei, fiind plecat în altă localitate pentru soluționarea unor probleme ale 
comunei ce nu suferea amânare. 

Domnul consilier Soveja Fănică ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.9 din 18 decembrie 2020 să conducă şedinţa 
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, 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. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine 

Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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 şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 28.01.2021. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare. Secretarul 

general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința ordinară din data de 28.01.2021. După prezentarea procesului verbal, 
președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ceea ce privește procesul verbal. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că în ședința anterioară a spus că domnul primar este obligat să vină la ședință acolo unde 
este ordonator principal de credite. Ordonatorul principal de credite nu poate să lipsească. Văd că nici acum nu a venit. Nu a fixat el data 
ședinței? Să vină să-și susțină proiectele de hotărâri. 

Viceprimarul comunei arată că primarul absentează motivat și oricând poate aduce documente. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că  în ședința din luna decembrie 2020 că a spus că eram cu toții de față dacă există 

sau nu firmă de mentenanță la camerele de supraveghere. Primarul comunei a spus că nu. Crede că se face intenționat omisiune în 
procesele verbale.   

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) 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 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea  unui ajutor de urgență în baza art.28, alin.(2) din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat.  
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 avizat proiectul de hotărâre. 
Viceprimarul comunei arată că un beneficiar de ajutor social a avut la locuința unde locuia un început de incendiu. Este venită în 

sat de mai mulți ani și locuiește într-o casă unde moștenitorii i s-a făcut milă de ea unde să locuiască. Pompierii au fost nevoiți să distrugă o 
parte din sobă. S-a făcut o evaluare a costului reparației pentru a beneficia de un ajutor de urgență. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că și lui i se pare că suma este mică. Cei de la ISU au intrat cu mașina într-un canal. 
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 8 (opt) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul nu s-a abținut. 
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în nunanimitate. 
Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Soveja Fănică 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


