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MINUTA 
şedinţei ordinare din data de 14 decembrie 2022 

 
 În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, minuta şedinţei publice, 

incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât prin vot secret, va fi afişată la 

sediul autorităţii publice în cauzã şi publicatã în site-ul propriu. 
 În data de 14 decembrie 2022 a fost convocată ședință ordinară a consiliului local prin dispoziţia 
primarului comunei Unţeni nr.178 din 14 decembrie 2022. 
 S-a adoptat următoarele hotărâri: 
Nr. 
hotărâre 

Conținutul pe scurt Observații 

49 privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere 
buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Unțeni 

Voturi pentru= 10(zece) 
consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. 
Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu 
Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, 
Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian 
Carmen, Soveja Fănică și Timișag 
Dumitru; voturi împotrivă=1(unul) 
consilier Pavel Petru, voturi 
abținere=0(zero),  

50 privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de 
transport cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 
12 tone pentru anul 2023 

voturi pentru = 11 = unanimitate 

51 privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din 
evidenţa curentă şi trecerea lor în evidenţa separată 

52 privind întocmirea PLANULUI DE  LUCRĂRI  în vederea  
repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2023 

53 privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru 
anul 2023 

Voturi pentru= 9(nouă) 
consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. 
Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu 
Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, 
Listar Gheorghe-Manole, Prelepcian 
Carmen, Soveja Fănică; voturi 
împotrivă=2(două) consilierii Pavel Petru 
și Timișag Dumitru, voturi 
abținere=0(zero),  

54 privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe  anul  
2022 

voturi pentru = 11 = unanimitate 

55 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, 
februarie și martie din anul 2023 

Voturi pentru= 9(nouă) 
consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. 
Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu 
Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, 
Listar Gheorghe-Manole, Soveja Fănică 
și Timișag Dumitru; voturi 
împotrivă=1(unul) consilier Pavel Petru, 
voturi abținere=1(unul), consilier 
Prelepcian Carmen  

56 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 
familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Unțeni, serviciilor și 
activităților publice din subordinea Consiliului Local al comunei 
Unțeni 

Voturi pentru= 8(opt) consilierii:Achiței 
V. Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan 
D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan 
Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole și Soveja Fănică; voturi 
împotrivă=1(unul) consilier Pavel Petru, 
voturi abținere=2(două), consilierii 
Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru 

La lucrările şedinţei au participat  11 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în funcţie.  
Delegatul sătesc a fost prezent. 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 


