
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.5663 din 13.10.2022 
 

MINUTA 
şedinţei ordinare din data de 19 septembrie 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 19 septembrie 2022 a fost convocată ședință ordinară a consiliului local prin 
dispoziţia primarului comunei Unţeni nr.140 din 13 septembrie 2022. 
 S-au adoptat următoarele hotărâri: 
Nr. 
hotărâre 

Conținutul pe scurt Observații 

38 pentru modificarea punctului I din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliul local 
al comunei Unțeni nr.23 din 29 iunie 2022 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2023 

Voturi pentru= 7(șapte) 
consilierii:Achiței V. Ioan, Adomnicăi T. 
Vasiule, Andrișan D. Laura, Ciocan 
Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole și Soveja Fănică; voturi 
împotrivă=3(trei), consilierii Prelepcian 
Carmen, Timișag Dumitru și Pavel Petru, 
voturi abținere=1(unul), consilier Burlacu 
Anișoara 

39 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, 
noiembrie și decembrie din anul 2022 

Voturi pentru= 8(opt) consilierii:Achiței 
V. Ioan, Adomnicăi T. Vasiule, 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), consilier 
Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru 

40 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de 
investiții ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN 
COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului  

Voturi pentru = 11(unsprezece) – 
unanimitate 

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

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile Ursachi 


