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                  ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
        JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 16 decembrie 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziţia nr.167 din 10 decembrie 2021, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local 
în ședință ordinară pentru data de 16 decembrie 2021, ora 14,00  la Biblioteca comunală Unțeni, cu următoarea 
ordine de zi propusă: 
Nr. 
crt. 

INIȚIATOR TITLUL PROIECTULUI DE HOTARÂRE- 
PROBLEME SUPUSE DEZBATERII 

COMISII DE SPECIALITATE 
AVIZARE PROIECTE DE  
HOTĂRÂRI 

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

a consiliului local din data de 25 noiembrie 2021 
 

3. 

PRIMAR  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2022 
 

 - comisia pentru activităţi 
economico-financiare, 
agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al 
comunei, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 
- comisia pentru administraţie 
publică locală, juridică şi de 
disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  
apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor 
cetăţenilor; 
-  comisia pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi 
social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport. 

4. privind aprobarea cererii de trecere a drumului 
comunal DC 360 din domeniul public al comunei 
Gorbănești, județul Botoșani, în domeniul public 
al comunei Unțeni 

5. privind aprobarea achiziționarea de servicii 
juridice externe pentru anul 2022 

6. privind  aprobarea rectificării bugetului local pe 
trimestrul IV la comuna Unțeni, pe anul 2021 

7. 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 
 

8. 

VICEPRIMAR 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni 
în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  
„AQUA BOTOŞANI” pentru  aprobarea 
modificării prețului și tarifului la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă și de 
canalizare-epurare propusă de operatorul 
regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 

9. 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 2022. 

10. Diverse   
 La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 11 consilieri  din total de 11 consilieri în funcţie, 
Delegatul sătesc a fost prezent. 

Doamna consilier Burlacu Anișoara aleasă  președinte de ședință prin Hotărârea nr.43 din 27 septembrie 
2021 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2021, 
constată că, potrivit prevederilor art.137, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, şedinţele 
consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se constată că şedinţa 
este legal constituită deschizând lucrările ședinței 

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi:  
Președintele ședinței a făcut cunoscută ordinea de zi, conform invitației la ședință primită.  

 Președintele ședinței a solicitat consiliului local aprobarea ordinii de zi. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece) au votat pentru, nici unul împotrivă, 
nici unul nu s-a abținut. 
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 Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 

25.11.2021. 
Președintele ședinței a solicitat secretarului general al comunei prezentarea procesului verbal al 

ședințelor anterioare. Secretarul general a prezentat procesul-verbal al ședințelor anterioare, ședințele 
extraordinare din data de 25.11.2021. 

Președintele ședinței a solicitat consilierilor dacă au obiecții în ce privește conținutul proceselor verbale 
prezentate. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că în ședința anterioară, în legătură cu amendarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local a spus că nu este nici moral și nici legal cum s-a 
procedat. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că în ședința anterioară a întrebat care este diferența dintre 
Ordonanța de Gurvern și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor. Nu i s-a răspuns. 

Președintele de ședință supune spre aprobare procesele-verbale prezentate. 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 11 (unsprezece au votat pentru , nici un vot împotrivă 
și nici un vot abținere. 
 Având în vedere rezultatul votului procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2022. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a explicat despre necesitatea 
adoptării proiectului de hotărâre și întreabă dacă sunt obiecții. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 
ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

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

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

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 4. Adoptarea proiectului de privind aprobarea cererii de trecere a drumului comunal DC 

360 din domeniul public al comunei Gorbănești, județul Botoșani, în domeniul public al comunei Unțeni. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 

respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a explicat despre necesitatea 
adoptării proiectului de hotărâre, arătând că drumul DC 360 de pe teritoriul comunei Gorbănești să treacă la 
comuna Unțeni pentru a fi modernizat de comuna Unțeni, în continuarea drumului comunal modernizat pe 
comuna Unțeni, Acum este momentul necesar să se facă demersurile necesare și să se facă investițiile publice pe 
acest sector de drum. 

Domnul consilier Achiței Ioan arată că acest lucru trebuia să se facă din timp și să se modernizeze și 
acest drum odată cu drumul comunal de la Unțeni. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că ține minte că proiectul s-a făcut pentru 17 kilometri și ceva, 
când era primar. Proiectul a  fost dus la București la acea dată de viceprimarul comunei de atunci. De ce nu s-a 
făcut atunci conform aprobărilor făcute la data respectivă. Nu se dădea voie atunci să modernizezi un drum 
comunal dacă nu se înțepa de un drum național sau județean.  

Primarul comunei arată că domnul consilier este un pic în eroare. Proiectul nu a fost depus nicăieri. A 
fost proiectul pentru 2,7 km de la drumul național Botoșani – Săveni până la primărie. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că știe sigur că a fost depus, cum poate să se spună că nu a fost 
depus. 

Doamna consilier Burlacu Anișoara întreabă ce relevanță mai are acum mai ales la acest timp? La 
următoarea ședință se va vedea. 

Primarul comunei arată că pentru a fi depus un proiect la ministerul dezvoltării trebuia să fie o hotărâre 
de consiliul local în acest scop. Domnul consilier n u are fundament pentru ceea ce susține. Pentru asfalt nu este 
nici u  proiect pentru care se discută acum. 
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Domnul consilier Pavel Petru arată că s-a făcut pe 1,7 km. Ulterior s-a primit un răspuns la Consiliul 
județean faptul că nu se putea face asfalt dacă nu are legătură cu un drum național. S-a făcut un proiect cu 
Gorbăneștiul. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că înțelege că s-a luat proiectul și că acesta nu s-a depus. La 
Consiliul județean s-a primit o înștiințare că s-a depus proiectul 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 
ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

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

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

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționarea de servicii 

juridice externe pentru anul 2022. 
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 

respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că sunt procese care sunt trecute așa cum sunt trecute la hurtă, adică 
se repetă ca fiind procese diferite, ex. Costîn Veronica, cu același număr de dosar. Pentru un proces se referă la 
Pavăl, dar nu s-a prezentat avocatul. De ce se trece la statistică  mai multe dosare, ca să avem multe? Angajăm 
un apărător, dacă se deschide un proces să-l apere pe primar nu pe consilieri și angajații primăriei. Avem om cu 
studii juridice, avem om potrivit să stea în instanță. Va vota împotrivă. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că nu va fi 30000 lei, anul viitor, ci 40000 lei anual. Cine o 
reprezintă pe Adomnicăi Lăcrămioara. O să primiți un cadou frumos. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că sunt procese pe rol cu angajații primăriei, funcționarii se judecă 
direct. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că data trecută ați venit domnule primar cu tariful pentru 
plata avocatului. Tare ar fi plăcut să știm ce sumă se va plăti.  

Primarul comunei arată că se aștepta la o asemenea întrebare și arată că a discutat cu avocatul și arată că 
va fi 3500 lei lunar.  

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că în conformitate cu Regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului local, propune un amendament verbal care să fie scris negru pe alb în hotărârea care se 
va adopta, tariful să fie ”până la suma de 3.500 lei lunar”, acesta să fie cuprins la sfârșitul articolului 2 la 
proiectul de hotărâre.  

Se supune spre aprobare amendamentul verbal propus de doamna consilier Prelepcian Carmen: 
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 9 (opt) au votat pentru, consilierii : Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Carmen, Soveja Fănică ;  2 (două) voturi împotrivă, consilier Pavel Petru și Timișag 
Dumitru ; 0 (zero) voturi abținere. 

Având în vedere rezultatul votului amendamentul verbal la proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
majoritate de voturi. 

Nefiind depuse și alte amendamente, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 
ridicare de mâini proiectul de hotărâre amendat.  

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 9 (opt) au votat pentru, consilierii : Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar Gheorghe-
Manole, Prelepcian Carmen, Soveja Fănică ;  2 (două) voturi împotrivă, consilier Pavel Petru și Timișag 
Dumitru ; 0 (zero) voturi abținere. 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre amendat,  a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 6. Adoptare proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local pe 
trimestrul IV la comuna Unțeni, pe anul 2021.  

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 
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Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă că de ce nu se prezintă un raport trimestrial al execuției 
bugetului?  
 Domnul consilier Pavel Petru arată că la necesar de plată facturi, forme de asociere este un deficit mare, 
dar nu s-a prezentat pentru ce. Care sunt diferitele forme de asociere ADI, GAL, ECOPROCES, etc. Vede la 
parte de venituri și la partea de cheltuieli o foarte mare diferență. 

Primarul comunei arată că luna aceasta va mai fi o rectificare de buget, am mai solicitat bani la buget 
pentru echilibrarea acestuia, pentru drumuri, etc. 

Domnul consilier Timișag Dumitru arată că doamna Carmen a spus că nu s-a prezentat niciodată 
rapoarte al execuției bugetului. Cînd a fost primar s-a prezentat asemenea rapoarte. Doar el a prezentat. S-au 
prezentat anual, la începutul anului pentru anul anterior. 

Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 
ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  

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

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

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 7. Adoptarea proiectului de hotărâre 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. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Primarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că în privința organigramei și statului de funcții se prezenta statul de 
funcții cu nume și prenume. Se vede doar momentan salariul secretarului. Salariile cresc, dar guvernul susține că 
se vor plafona anul următor. Să se crească salariile dar nu în funcție cât de apropiat este salariatul de ordonatorul 
principal de credite. Cu cât este mai aproape cu atât i se mărește salariul. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen arată că avem un refuz aviz de legalitate.  
Secretarul general al comunei arată că acesta este punctul de vedere cu privire la legalitate. 
Primarul comunei arată că este perfect legal la această dată. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că trebuie un pic verificat modul de stabilire a salariilor. 
Domnul consilier Pavel Petru întreabă cu cât s-a mărit secretarului salariul? Secretarul general al 

comunei arată că, față de 2018 ultima dată stabilit salariul, cu 200 lei. 
Domnul consilier Pavel Petru arată că propune un amendament verbal prin care propune ca salariul de 

bază al secretarului să fie de 6000 lei. 
Domnul consilier Timișag Dumitru arată că susține amendamentul domnului consilier. 
Se supune spre aprobare amendamentul verbal propus de domnul consilier Pavel Petru: 

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, consilierii : Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Pavel Petru, 
Prelepcian Carmen, Soveja Fănică, Timișag Dumitru;  1 (un) vot împotrivă, consilier Listar Gheorghe-Manole; 0 
(zero) voturi abținere. 

Având în vedere rezultatul votului amendamentul verbal la proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
majoritate de voturi. 

Nefiind depuse și alte amendamente, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 
ridicare de mâini proiectul de hotărâre amendat.  

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

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, consilierii : Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Pavel Petru, 
Prelepcian Carmen, Soveja Fănică, Timișag Dumitru;  1 (un) vot împotrivă, consilier Listar Gheorghe-Manole; 0 
(zero) voturi abținere. 
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Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre amendat,  a fost aprobat cu majoritate de 
voturi. 

Punctul 8. Adoptare proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  „AQUA 
BOTOŞANI” pentru  aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă 
potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare a viceprimarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Viceprimarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

Domnul consilier Pavel Petru arată că una este prețul apei și alta este prețul de canalizare. Nu vrea să se 
plătească și canalizarea. 

Viceprimarul comunei arată că numai apa avem de plătit. 
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 

ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 (unsprezece) consilieri prezenţi,  au fost 9 (nouă) voturi pentru, consilierii : Achiței V. 
Ioan, Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Prelepcian Carmen, Soveja Fănică; 1 (un) vot împotrivă, consilier Pavel Petru; 1(un) vot 
abținere, consilier Timișag Dumitru 

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Punctul 9. Adoptare proiectului de hotărâre 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 2022. 

Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de hotărâre, 
respectiv referatul de aprobare a viceprimarului comunei Unţeni precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Comisiile pe domenii de specialitate au dat avizele consultative la proiectul de hotărâre. 
Potrivit art.138, alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, președintele ședinței a dat 

posibilitatea  susținerii proiectului de hotărâre de către inițiator. Viceprimarul comunei a susținut proiectul de 
hotărâre prezentând motivele propunerilor făcute. 

Doamna consilier Prelepcian Carmen întreabă pe viceprimar, cât de importante sunt aceste lucrări, de la 
scară de la 1 la 5. Nu s-a vrut să se prioritizeze în favoarea cetățenilor. Dacă ar avea un angajat la drumuri, ar fi 
bine pentru cetățeni.  

  Domnul consilier Pavel Petru arată că din anii anteriori, la Unțeni, nu se încurajau cetățenii să facă 
dosare la Legea 416/2001 pentru a depune dosare. S-au dat 100.000 lei, care nu au fost cheltuiți și au fost dați 
apoi la Răchiți. Sunt bani de la bugetul de stat. Sunt mulți oameni care s-ar încadra, dar nu se face nimic. 

I s-a răspuns că chiar cetățenii care s-ar încadra nu doresc dă facă dosar.  
Nefiind depus nici un amendament, președintele de ședință supune spre aprobare, prin vot deschis şi 

ridicare de mâini proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine ? 

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

Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. 
Punctul 10. – Diverse. 
Doamna consilier PrelepcianCarmen arată că și-a făcut raportul de activitate. 
Domnul consilier Pavel Petru arată căî atât consilierii cât și primarul prezintă rapoarte de activitate. 
Președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței consiliului local. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Consilier Anișoara Burlacu 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 


