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MINUTA 
şedinţei ordinare din data de 29 martie 2017 

 
 În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, 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 28 martie 2017 a fost convocată ședință ordinară a consiliului local, convocată 
prin dispoziţia primarului comunei Unţeni nr.73 din 22 martie 2017. 
 S-au adoptat următoarele hotărâri cu caracter normativ: 
Nr. 
hotărâre 

Continutul pe scurt Observații 

18 cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2017 „LUNA 
CURĂŢENIEI” 

 

20 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a  
riscurilor pe teritoriul comunei Unţeni în anul 2017 

 

21 de aprobare a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea unui 
spaţiu cu o suprafață construită de 35,02 mp  din incinta Dispensarului 
medical uman din satul Burlești și teren aferent în suprafață de 520 mp 
din parcela cadastrală nr.316, aparţinând domeniului privat al comunei 
Unţeni, județul Botoșani, în vederea amenajării unei farmacii 

 

22 privind aprobarea concesionării unui spaţiu de 35,02 mp. din incinta 
Dispensarului medical uman Burlești și terenului aferent de 520 mp., 
aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni în vederea amenajării 
unei farmacii 

 

23 de aprobare a Studiului de Oportunitate pentru 3 celule silozuri furaje - 
celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în suprafaţă de  810 mp din 
parcela cadastrală nr.699 intravilan sat Unţeni, comuna Unţeni, județul 
Botoşani, aparţinând domeniului privat al comunei Unţeni 

 

24 privind concesionarea a 3 celule silozuri furaje, fiecare celulă în 
suprafaţă de 810 mp şi teren aferent în suprafaţă de 810 mp în p.c. 699 
intravilan sat Unţeni, comuna Unţeni, jud. Botoşani, aparţinând 
domeniului privat al comunei Unţeni 

 

25 privind aprobarea bugetului local  al comunei  Unțeni, judeţul Botoşani 
pentru anul 2017 

 

La lucrările şedinţei au participat  11 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în funcţie, 
precum și delegatul sătesc. 
 

SECRETAR COMUNĂ, 
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