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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2021 

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

administrativ, prin Dispoziţia nr.27 din 19 februarie 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în 
ședință ordinară pentru data de 25 februarie 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 şedinţei 

de extraordinare convocată de îndată a 
consiliului local din data de 11.02.2021  

 

3. 

Viceprimar 
Listar 

Gheprghe-
Manole 

Amendament nr.1 la proiectul de 
hotărâre privind modificarea 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 

  

4. 

PRIMAR 

privind modificarea 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 

- 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. 

5. privind transmiterea, în administrare, a 
unor dispozitive tehnice ale Sistemului 
de supraveghere video stradală în 
comuna Unțeni 

6. privind aprobarea notelor de 
fundamentare pentru obiectivele de 
investiții: „ Sistem integrat pentru 
supraveghere video”, „Achiziționare 
autobasculantă și utilaje necesare pentru 
gospodărirea comunală” ,  „ Generator 
electric” și „ Carusel 6 persoane 

7. 

Consilier 
Prelepcian 

Carmen 

Amendament nr.2 la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziționării 
aparaturii pentru înregistrarea audio-
video a ședințelor Consiliului Local 
Unțeni 

 

8. Privind aprobarea achiziționării 
aparaturii pentru înregistrarea audio-
video a ședințelor Consiliului Local 
Unțeni 

Comisiile de la punctele 4,5 și 6 

9 Diverse   
  La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 consilieri în funcţie. 
Delegatul sătesc a fost prezent. 

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.  
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Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi: 
Președintele ședinței a solicitat consiliului local aprobarea ordinii de zi. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen roagă pe primarul comunei să retragă anumite proiecte de 

hotărâre. Nu avem un regulament cu date cu caracter personal. 
Primarul comunei arată că nu-și retrage proiectele de hotărâri. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că proiectele de hotărâre supuse dezbaterii consiliului local sunt 

toate identice cu cele care se transmit la alte instituții?  Nu au fost transmise documentele identice la alte 
documente. Nu a primit din timp raportul Camerei de conturi.  

Primarul comunei arată că s-a transmis raportul Camerei de conturi. 
Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă că în ce condiții a primit acel raport. Cine a solicitat acel 

raport. 
Primarul comunei arată că a prezentat acel raport președintelui Consiliului local. 
Se 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 a fost aprobată în unanimitate. 

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a 
consiliului local din data de 11.02.2021. 

Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului verbal al ședinței 
anterioare. Secretarul general a prezentat procesul-verbal al ședinței anterioare, ședința extraordinară convocată 
de îndată din data de 11.02.2021. După prezentarea procesului verbal, președintele ședinței a solicitat 
consilierilor dacă au obiecții în ceea ce privește procesul verbal. 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul-verbal. 
Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici un 

consilier nu s-a abţinut. Domnul consilier Timișag Dumitru nu a votat deeoarece a lipsit de la lucrările ședinței 
anterioare. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 3. Amendament nr.1 la proiectul de hotărâre privind modificarea 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.  

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei amendamentul nr.1 la proiectul de hotărâre 
propus de viceprimarul comunei Unțeni. 

Comisiile pe domenii de specialitate au avizat amendamentul propus, favorabil. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că trebuie mai întâi să se voteze proiectul de hotărâre și mai 

apoi amendamentul. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că în statul de funcții trebuie să se prezinte și salariile. 
S-a arătat că amendamentele se aprobă înaintea proiectului de hotărâre și apoi ce a mai rămas din 

proiectul de hotărâre. Referitor la statul de funcții, nu trebuie prezentate salariile de bază ale salariaților, statul de 
funcții fiind întocmit după un model stabilit prin lege pentru funcționarii publici. 

Președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini amendamentul.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 8 
(opt) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Soveja I. Fănică. Voturi abținere: 3(trei) consilierii: Prelepcian 
Carmen, Timișag Dumitru,  Pavel Petru. Voturi împotrivă: 0 (zero) 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate calificată. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea 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. Proiectul de 
hotărâre a fost supus aprobării după ce amendamentul a fost votat cu majoritatea stabilită de lege, urmând ca 
acesta să fie modificat potrivit amendamentului. 

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 favorabil proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru: 8 
(opt) consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, 
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Fortoeș Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Soveja I. Fănică. Voturi abținere: 3(trei) consilierii: Prelepcian 
Carmen, Timișag Dumitru,  Pavel Petru. Voturi împotrivă: 0 (zero) 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate calificată. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind transmiterea, în administrare, a unor 

dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni. 
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 favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier  Timișag Dumitru solicită să se prezinte consilierilor o copie a proceselor verbale de 
predare-primire cu postul de poliție și școala Unțeni pentru aparatura din sistemul de supraveghere.  
 Primarul comunei arată că procesele-verbale au fost încheiate cu aceste instituții fiind semnate de șeful 
postului de poliție din Unțeni și cu directorul școlii. 
 Domnul consilier Pavel Petru arată că solicită documentul juridic prin care se transferă documentele 
privitor la datele cu caracter personal. Arată că este tardiv să se intre în legalitate. Trebuia înainte să se facă nu 
după aceea. 
 Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă primarul comunei dacă consideră că familia ei este o 
familie de criminali. Cum se face că, camerele de supraveghere este pe locuința ei. Solicită verificarea acestui 
fapt la postul de poliție. Din 2019 și până în prezent a fost filmată. Solicită să vadă la poliție dacă este filmată 
locuința sa sau nu. 
 Domnul consilier Timișag Dumitru arată că în timp este filmat, apoi se șterge până se vede filmarea. 
Aceste filmări se folosesc în avantajul cuiva. 

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 ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru:8 (opt) 
consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Soveja I. Fănică. Voturi abținere: 3(trei) consilierii: Prelepcian Carmen, 
Timișag Dumitru,  Pavel Petru. Voturi împotrivă: 0 (zero). 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate calificată. 
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor de fundamentare pentru obiectivele de 

investiții: „ Sistem integrat pentru supraveghere video”, „Achiziționare autobasculantă și utilaje necesare 
pentru gospodărirea comunală” ,  „ Generator electric” și „ Carusel 6 persoane.  

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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că din nou avem de a face cu un proiect de hotărâre supus spre 

aprobare în mod tardiv. Se vine în consiliul local cu un proiect de hotărâre să demonstreze consilierilor că trebuia 
aprobat. Ce înseamnă o notă de fundamentare, de făcut un calcul, înainte de investiție, cât cheltuiești, cât 
lucrează vehiculele pentru primărie, termenul de utilizare, când se acoperă investiția și cât se lucrează pe profit 
investițiile. Acum se vrea să se intre în legalitate. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că dacă trebuiau consilierii să fie consultați de ce nu s-a făcut 
această notă de fundamentare din timp. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că acest proiect de hotărâre nu va vota în nici un fel. 
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 ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, proiectul de hotărâre a fost votat cu: Voturi pentru:8 (opt) 
consilierii: Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar C. Gheorghe-Manole, Soveja I. Fănică. Voturi abținere : 1(unul) consiliera: Prelepcian Carmen. 
Voturi împotrivă: 1(unul) consilier Timișag Dumitru. Alte: Consilier Pavel Petru a refuzat să voteze 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate calificată. 
Punctul 7. Proiect de hotărâre Amendament nr.2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării aparaturii pentru înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local Unțeni. 
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 favorabil proiectul de hotărâre. 
Doamna consilier susține amendamentul nr.2 propus și proiectul de hotărâre.  
Domnul consilier Pavel Petru arată că la începutul acestui mandat a făcut o evaluare. A depus 

jurământul pe un formular greșit. A înțeles că este o greșeală și a semnat pe un formular corespunzător. Dacă 
ședințele consiliului local ar fi înregistrate, ce frumos ar fi. Am zis să-mi intru în atribuții, în opoziție. A fost în 
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opoziție împotriva a 10 consilieri. Acum împotriva a 6 consilieri este nimic. Crede că nu va trece acest proiect, 
pentru că mulți consilieri nu vor acest lucru. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen dorește părerea fiecărui consilier 
Domnul consilier Fortoeș Costel arată că de câteva luni se discută de acele camere de supraveghere, nu 

de drumuri, de podețe, alte asemenea. Pe drumul comunal la Burlești, plopii sunt un pericol public, care trebuie 
toaletați. Trebuie să rezolvăm cu podețul ”la Balanovici”, nefiind cale de acces prin acel loc.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că din raportul Camerei de conturi rezultă că trebuie 
recuperați 50.000 lei. Dacă acești bani intră în primărie vor fi bani și pentru înregistrarea ședințelor consiliului 
local și pentru drumuri. 

Domnul consilier Pavcel Petru arată că este de acord cu acest amendament, dar bugetul local nu este 
aprobat. Este bine că s-a făcut această derogare prin acest amendament de 30 de zile. Sunt primării care de 15 ani 
au toate ședințele de consiliu care se transmis în circuit închis. Acest sistem este în beneficiul cetățenilor. Se va 
vedea în direct pentru toți cetățenii, Oamenii nu știu cine sunt în consiliul local. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că ia spus un coleg ”la ce ajută?”. Sunt utilaje care nu sunt 
folosite. La dispensarul Burlești nu este nici acum gata. Pentru consiliul local să se facă o construcție anexă în 
care să se țină ședințele consiliului local. Este de acord cu filmarea și înregistrarea ședințelor consiliului local. 

Președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi ridicare de mâini amendamentul nr.2.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, amendamentul a fost respins, și, implicit proiectul de 
hotărâre, cu: Voturi pentru 2 (două): consilierii: Pavel Petru și Timișag Dumitru,  voturi abținere 1 (unul), 
consilier Prelepcian Carmen și voturi împotrivă: 8(opt), consilierii: Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, Andrișan 
Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică. 

Având în vedere rezultatul votului amendamentul nr.2 și proiectul de hotărâre au fost respinse cu 
majoritate calificată. 

 Punctul 8 – Diverse. 
Doamna consilier Achiței Ioan arată că ședințele se țin într-o locație unde atâta este bun, se poate realiza 

distanțarea socială. O intrare la biblioteca comunală nu este bună. Se poate construi și grup sanitar de rândul 
lumii. Avem apă trasă în satul Unțeni unde este un beneficiu foarte mare. Se poate onstrui un grup sanitar având 
aceste posibilități.  

Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Soveja Fănică 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile Ursachi 

 


