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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 21 aprilie 2021 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.58 din 15 aprilie 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul 
local în ședință ordinară pentru data de 21 aprilie 2021, ora 9,00  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 31.03.2021  
 

3. 
VICEPRIMAR 

privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia 
de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

  
- comisia pentru activităţi economico-
financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, 
gospodărie comunală, protecţia mediului 
şi turism, servicii şi comerţ; 
- comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  
apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor; 
-  comisia pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport. 

4. 

PRIMAR 

privind modificarea și completarea organigramei și statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale 
consiliului local Unţeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată 
prin HCL nr.20/2020 și HCL 8/2021 

5. 

privind aprobarea notelor de fundamentare pentru 9 obiective de 
investiții 

6. privind  aprobarea bugetului local 
al comunei Unțeni pe anul 2021 

7. Diverse   

 La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri  din total de 11 consilieri în 
funcţie, absentând nemotivat doamna consilier Burlacu Anișoara. Delegatul sătesc a fost prezent. 

Domnul consilier Achiței Ioan ales  președinte de ședință prin Hotărârea nr.16 din 31 martie 
2021 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile aprilie, mai și iunie 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. 
Domnul consilier Timișag Dumitru a solicitat ca pe ordinea de zi să fie înscris și proiectul de 

hotărâre inițiat împreună cu doamna consilier Prelepcian Carmen privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului local. De ce acest proiect de hotărâre nu a fost înscris pe 
ordinea de zi. 

Secretarul general al comunei a arătat că acesta nu are toate documentele necesare înscrierii pe 
ordinea de zi și că acesta, trebuie supus dezbaterii publice, fiind un proiect de hotărâre cu caracter 
normativ. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 8 (opt) au votat pentru, consilierii: Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, 
Prelepcian Carmen și Soveja I. Fănică, 2(două) voturi abținere, consilierii Pavel Petru și Timișag 
Dumitru, nici un consilier nu a votat împotrivă. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data 
de 31.03.2021. 

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 31.03.2021. După prezentarea procesului verbal, președintele ședinței a solicitat 
consilierilor dacă au obiecții în ceea ce privește procesul verbal. 
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Domnul consilier Pavel Petru arată că a primit procesul-verbal înainte de începerea ședinței 
consiliului local. Nu l-a primit la mapă în termenul de cinci zile înainte de ședință, astfel ca să nu se 
mai citească, așa cum a spus primarul. Procesul-verbal prezintă unele lacune. Va vota împotriva 
procesului verbal. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen a arătat că la ședința consiliului local a spus la diverse 
despre molozul de pe imaș. De ce nu găsim nimic despre asta. De asemenea arată că nu a fost găsită 
acea listă din SEAP, cu ofertele despre achiziționarea autoturismului, de acea s-a abținut. De ce pe 
procesele verbal ale consiliului local primite nu este și semnătura președintelui de ședință. 

Domnul consilier Timișag Dumitru vrea să știe a cui este vina că procesele verbale nu ajung 
din timp la consilieri. Solicită să se trimită din timp procesele verbale. 

Secretarul general al comunei a arătat că, prin procesele verbale ale ședințelor consiliului local 
se face o sinteză a dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat 
votul fiecare consilier local, potrivit Codului administrativ. Președintele ședinței semnează după 
aprobarea/neaprobarea proceselor-verbale și după ce este constituit un dosar special, legat, parafat și 
sigilat. 

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

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 7 (șapte) au votat pentru, consilierii: Achiței V. 
Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-
Manole, și Soveja I. Fănică, 0(zero) voturi abținere,3(trei) consilieri au votat împotrivă - consilierii 
Pavel Petru, Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru. 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 
hotărâre, respectiv referatul de aprobare 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. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele 

ședinței a dat posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Viceprimarul a susținut 
proiectul de hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

 Domnul consilier Timișag Dumitru întreabă dacă comisia a mai fost înființată. Asistenta 
medicală comunitară vine la program mai târziu și pleacă mai devreme. Sunt bătrâni care nu au fost 
vizitați niciodată. Să fie pusă la treabă. 

Primarul comunei arată că asistentul medical comunitar are și muncă de teren, fiecare primăria 
are un asistent medical, unele doi sau mai mulți. Activitatea este de specialitate și este asigurată de 
Direcția de Sănătate Publică.  

Domnul consilier Pavel Petru arată că proiectul de hotărâre nu a fost citit de către inițiator. Are 
nedumeriri cu titlul în care este cuprins ”violența domestică”. Este despre violența primitivă animalică. 
Proiectul a fost făcut în urma acelei crime oribile în familie. Componența a fost făcută pentru 
asistentul primarului, asistentul medical îl cocoloșește pe primar. Nu vrea să participe la ilegalități. 

Primarul comunei arată că proiectul de hotărâre a fost adus la cunoștința consilierilor. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele 

ședinței a dat posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul a susținut 
proiectul de hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. Arată că Serviciile publice sunt 
constituite de consiliul local și subordonate acestuia. Primarul comunei conduce aceste servicii. 
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență este condur de un șef SVSU. Aceste lucruri au fost 
făcute ca urmare a sesizării Instituție Prefectului județului Botoșani pentru o mai mare clarificare a 
organigramei și statului de funcții. 

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 10 (zece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 9 
(nouă) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș 
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Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen, Soveja I. Fănică, Timișag Dumitru ; Voturi 
abținere: 0(zero) ; Voturi împotrivă: 1 (unul) consilier Pavel Petru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 

organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni 
precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Unţeni aprobat prin HCL 
nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 și HCL 8/2021. 

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. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că până acum d-l viceprimar a avut aceste atribuții 

cu unele servicii publice. Acum i s-au luat. Consiliul local are gospodărie comunală și drumurile. 
Trebuie să ne adresăm direct. 

Secretarul general al comunei a arătat că viceprimarul comunei are atribuțiile stabilite de 
primarul comunei dintre atribuțiile stabilite de lege primarului. Urmează ca după adoptarea hotărârii să 
i se completeze atribuțiile viceprimarului prin dispoziție emisă de primar, așa cum prevede Codul 
administrativ OUG 57/2019. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că inițiatorul proiectului de hotărâre nu a prezentat 
proiectul de hotărâre. Este o frază care nu ar trebui să fie pusă în acest proiect de hotărâre. Legea este 
opacă în primărie. Va vota împotrivă. 

Primarul comunei arată că a fost adus la cunoștința consilierilor. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că a fost discuția cu șeful SVSU că nu trebuia trecut 

și referent. Până la urmă v-au obligat să faceți acest lucru. Viceprimarul este în aer. Am să votex acest 
proiect 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 10 (zece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 
7 (șapte) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Soveja I. Fănică. Voturi abținere: 1(unul) consilier: Prelepcian 
Carmen,  
Voturi împotrivă: 2 (două) consilieri Pavel Petru și Timișag Dumitru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea notelor de 

fundamentare pentru 9 obiective de investiții. 
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. 
 Domnul consilier  Pavel Petru arată că este o sfidare  la adresa Consiliului local pentru că 
proiectul de hotărâre nu a fost prezentat de inițiator. Va vota împotrivă. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat dacă mai sunt drumuri de intabulat și în ce  
proporție. De asemenea a mai întrebat de Cabinetul medical școlar și cine va îndeplini atribuțiile în 
acesta. Cum sunt procedurile aici. 

Primarul comunei arată că mai sunt în proporție de circa 50 – 55% intabulate din proprietățile  
publice. În legătură cu cabinetele medicale școlare arată că DSP-ul pune medic la școală. 
 Domul consilier Timișag Dumitru arată că parțial va fi de acord cu modernizare iluminat 
public, deoarece sunt becuri de la iluminat public care nu mai funcționează de mult timp. În legătură 
cu rețele de gaze naturale de ce trebuie schimbat denumirea. 
 Primarul comunei explică despre rețelele inteligente că acesta schimbat potrivit proiectantului 
și ghidului de finanțare. 

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 abține? 
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Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 9 
(nouă) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen, Soveja I. Fănică, Timișag Dumitru (parțial) ; 
Voturi abținere: 0(zero); Voturi împotrivă: 1 (unul) consilier Pavel Petru. 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe 

anul 2021. 
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. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2021 privind Codul administrativ, președintele 

ședinței a dat posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul a susținut 
proiectul de hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că prin 2014 a făcut un proiect de hotărâre unde, 
fiecare ban ara dus la locul potrivit în expunerea de motive, inclusiv fondul de rulment se scria unde se 
duce. Nu este făcut destul de transparent proiectul de hotărâre. Nu este lămurit cu bugetul acesta. 

Primarul comunei arată că întreaga sumă din fondul de rulment se duc la investiții. Se poate 
vedea întreaga sumă. 

Doamna consilier superior din Compartimentul contabilitate, buget-finanțe a fost adusă la 
ședința consiliului local, care a explicat că toți banii din fondul de rulment sunt la investiții. La acesta 
s-a mai adăugat unele sume din bugetul local. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că primarul comunei nu a prezentat proiectul de hotărâre. 
Dintotdeauna la buget a fost prezent omul de specialitate, nici unul din noi nu avem studii de 
specialitate economice. Când este vorba de buget, este bine, să fie omul de specialitate. Domnul 
primar s-a eschivat dar nu a binevoit să fie contabila. Are să se refere strict la buget. Ar fi fost bine să 
fie cuprinși niște bani pentru puieți de salcâmi pe marginea drumurilor. Sunt niște plopi, așa de 
frumoși, ca primarul de frumos. Nu se găsește cineva din lume să fure ”patentul”, deoarece se dau 
gratuit puieții de salcâmi. În proiectul de hotărâre nu se face aluzie privind locurile de muncă. Când e 
vorba de buget, locuri de muncă ioc. Acest buget este construit pentru furat conform legilor lui 
Dragnea a oamenilor lui Dragnea. Acesta este scopu acestui buget. Cetățenii sunt victime colaterale. 
La Liviu Dragnea nu este o lege, nu există. Cine era cu Liviu Dragnea nu aveau voie să vorbească. Cei 
care vine cu primarul nu au voie să îl contrazică. Acum este democrația lui Ion Iliescu. A vorbit cu un 
consilier local di Franța. Ei au un prag de sărăcie în consiliul local. Acolo sunt scutiți de taxe și 
impozite cei săraci, au dosare de austeritate. Va vota împotriva că nu vrea să fie părtaș. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen a întrebat despre capitolul bunuri și servicii materiale 
Covid. Apoi despre cheltuieli despre Cultură, recreere, religie nu vede decât susținerea cultelor. La 
capitolul Protecția mediului despre plata gunoiului. De ce nu se schimbă amplasamentul. Va face o 
plângere la protecția și garda de mediu în legătură cu gunoiul, unde sunt copii, bătrâni.  

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că amplasamentele pentru colectarea deșeurilor s-a 
făcut pe timpul când era primar. Cei de la Consiliul județean nu au vrut pe alte amplasamente. 
Amplasamentele s-au făcut cu avizele de la diferite instituții.În legătură cu iluminatul public sunt unele 
probleme, dar este foate bine că se îmbunătățește. 

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 abține? 

Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 8 (opt) 
consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, 
Listar C. Gheorghe-Manole și Soveja I. Fănică, Timișag Dumitru; Voturi abținere: 1(unul), consilier 
Prelepcian Carmen; Voturi împotrivă: 1 (unul) consilier Pavel Petru 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 7. Diverse. 
Doamna consilier Ciocan Lidia a arătat că este lipsă semnal la telefoane și internet la Burlești, 

elevii neavând semnal online. Elevii vor rămâne în urmă cu materia. Oamenii îmi spun despre acest 
lucru, au întrebat dacă există semnal pentru acele tablete. 

Prim,arul comunei arată c a sesizat acest lucru la operatorii de telefonie. 
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Domnul consilier Achiței Ioan a solicitat ca la pubele de gunoi menajer nu este spațiu suficient 
de acces la toate aceste pubele. 

Primarul comunei arată că cât de curând se face acces la toate pubelele odată cu construirea 
șanțurilor dalate la asfaltul drumului comunal. Astfel se va rezolva problemele. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că avem o asociație a crescătorilor de animale. De 10 ani 
nu se prezintă un raport financiar contabil de venituri și cheltuieli ale acestei asociații. Problema este 
că toate imașurile sunt împădurite cu mărăcini. Aceste zone nu sunt primite la subvenții care sunt 
împădurite, Primărie are grijă să le  să le îmbunătățească, să amenajeze, să aibă grijă de aceste imașuri. 
Se fac niște acte pe fals să se cheltuie niște bani. Am și eu vaci, dar ce lăsăm generațiilor viitoare. 
Asociația este o fantomă. Crescătorii de animale au concesiune. La noi toate merg așa la plesneală. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu toate imașurile sunt tot ce se văd. La Burlești 
este devălmășie și la Soroceni  au oamenii imaș. Primăria are datoria să-i controleze. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen  a ăntrebat dacă la noi a fost organizată luna curățeniei. 
Molozul de pe imaș așa rămâne. 

Viceprimarul comunei arată că nu poate fi organizată luna curățeniei, din cauza pandemiei. O 
parte din cetățeni au strâns gunoiul din dreptul lor. 

Primarul comunei arată că s-a referit la moloz nu la resturi vegetale. Locul unde s-a păus 
antiderapantul este ceva legal și normal, pe terenul comunei. 

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Ioan Achiței 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


