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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea HCL nr.52/2021 

 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile viceprimarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr. 5871/2021, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr. 5872/2021, 
având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
 în baza prevederilor Ordinului M.D.L.P.A. nr.846/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local și ale prevederilor art.59, 60 și 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 în temeiul art.196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.I.  După articolul 2 din Hotărârea nr.52 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Regulamntului 
de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Unțeni, denumită în continuare HCL 52/2021, se 
introduce un nouă articol, articolul 21, cu următorul cuprins: 
 ”Art.21. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii consiliului local nr.6 din 18 
decembrie 2020 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali şi delegatul sătesc”. 

Art.II. – La articolul 27 din Anexa  la H.C.L.  52/2021, aliniatul (18) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(18)  - În timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care să vizeze corelări tehnico - 
legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotărâre a consiliului local. Astfel:  
             a) conţinutul amendamentelor verbale se menţionează în procesul - verbal de şedinţă; 
             b) asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico - legislative, gramaticale sau 
lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, iniţiatorul are dreptul de a exprima un punct de vedere."  

Art. III. - Articolului 60 din Anexa  la H.C.L. 52/2021, aliniatul (2) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 ”(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la 
şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din 
indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a 
autorităţii deliberative.” 

Art. IV. - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 

Președinte de ședință, 
Consilier Anișoara Burlacu 
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