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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 14 noiembrie 2012 

  
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.183 din 9 
noiembrie 2012, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în şedinţă extraordinară 
pentru data de 14 noiembrie 2012, ora 1330, la Prim[ria comunei Unţeni, cu următoarea ordine de zi 
propusă:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 
2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012. 
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri din total de 11 consilieri 

în funcţie.  
Au fost prezenţi şi delegaţii săteşti Toma Vasile şi Anton Constantin. 
Potrivit prevederilor art.40, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şedinţele consiliului local se desfăşoară legal 
în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se constată că şedinţa este legal constituită. 

Domnul consilier Achiţei V. Ioan, cel mai în vârstă consilier a dat cuvântul domnului 
consilier Fortoeş Costel ales preşedinte de şedinţă prin hotărâre nr.18 din 17 august 2012 să 
conducă şedinţa consiliului local  pentru perioada 1 septembrie – 1 decembrie 2012 şi care  să preia 
conducerea lucrărilor şedinţei consiliului local. 

Preşedintele şedinţei face cunoscut ordinea de zi a şedinţei consiliului local. 
Preşedintele şedinţei solicită conform art.43 din Legea nr.215/2001 republicată dacă se 

solicită modificări ale ordinii de zi pentru probleme ce nu suferă amânare. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11(unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

1. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la primul punct de pe ordinea de zi, 
aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Preşedintele şedinţei a solicitat secretarului 
consiliului local să prezinte procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 Secretarul consiliului local a prezentat procesul-verbal al anterioare, şedinţa ordinară a lunii 
octombrie 2012 din data de 29 octombrie 2012. După prezentarea procesului verbal preşedintele 
şedinţei a solicitat consilierilor dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal 
prezentat. Nu au fost obiecţii. Preşedintele şedinţei supune spre aprobare procesul verbal prezentat, 
prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11(unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 

Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 
2. Preşedintele şedinţei face cunoscut că se trece la al 2 - lea punct de pe ordinea de zi, 
Proiect de privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012.  
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Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de 
hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei. 

Comisia de buget-finanţe a avizat proiectul de hotărâre. 
Primarul comunei a dat explicaţiile necesare privitor la proiectul de hotărâre. A arătat că în 

expunerea de motive este cuprins clar destinaţia sumelor. A arătat că acul sunt sume suficiente 
pentru asistenţii sociali ai persoanelor cu handicap care vor primi salariile restante precum şi pentru 
indemnizaţiile persoanelor cu handicap. Aceste sume vin de la bugetul de stat cu destinaţie pentru 
aceste cheltuieli. La şcoală s-a luat o sumă de bani urmând ca pentru echilibrare să se facă o nouă 
rectificare în funcţie de sumele transmise de şcoală, instituţie publică cu personalitate juridică, 
sumele trecând prin bugetul local. Pentru salariile şi indemnizaţiile pentru salariaţi şi demnitari nu 
sunt probleme până la sfârşitul anului. 
 Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre, prin vot deschis şi ridicare de mâini. 

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

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11(unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul s-a abţinut. 

Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

