
                ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.6895 din 8 decembrie 2022  
 
 

ANUNȚ 
 
 Vă facem cunoscut că, potrivit Dispoziției nr.178 din 8 decembrie 2022, a fost 
convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Unțeni în data de 14 decembrie 
2022, ora 9,30 la Biblioteca comunală, cu următoarea ordine de zi propusă: 

 
Nr. 
Crt. 

 
INIȚIATOR 

TITLUL PROIECTULUI DE HOTARÂRE- PROBLEME 
SUPUSE DEZBATERII 

Observații 

1  Aprobarea ordinii de zi  
2.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a 

consiliului local din data de 28.10.2022  
 

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

 

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

 

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

 

6 viceprimar 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 

 

7 
primar 

privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 
2022 

 

8 

viceprimar 

privind aprobarea închirierii  spațiilor: Corp administrativ 1, 
situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 
2, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni  și Clădire 
Dispensar Uman Burlești situat în pc 316 Burlești, 
aparţinând domeniului public și privat  al comunei Unțeni, 
județul Botoșani 

 

9 
primar 

privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe 
pentru anul 2023  

10 
viceprimar 

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

11 

primar 

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 

 

12  Diverse  
 
Consilierii locali sunt invitați de a formula şi depune amendamente asupra proiectului 

de hotărâre.  
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 


