
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.2406 din 29.04.2022  
 
 

MINUTA 
şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2022 

 
 În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 aprilie 2022 a fost convocată ședință ordinară a consiliului local prin dispoziţia 
primarului comunei Unţeni nr.67 din 20 aprilie 2022. 
 S-au adoptat următoarele hotărâri: 
Nr. 
hotărâre 

Conținutul pe scurt Observații 

18 privind stabilirea unor îndemnizații membrilor 
echipei de intervenție pentru timpul efectiv de 
lucru prestat la intervenții și la celelalte activități 
prevăzute în programul Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență al comunei Unțeni 

Voturi pentru 9(nouă): consilierii 
Achiței Ioan, Adomnicăi Vasile, 
Andrișan Laura, Burlacu 
Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș 
Costel, Listar Gheorghe-Manole, 
Soveja Fănică, Prelepcian 
Carmen, voturi împotrivă 
2(două) consilierii Timișag 
Dumitru și Pavel Petru; voturi 
abținere 0(zero) 

19 privind aprobarea închirierii a unei încăperi din 
clădirea grajd aflat în  domeniul public al comunei 
Unțeni 

Voturi pentru =11 (unsprezece), 
unanimitate (proiect de hotărâre 
amendat prin amendament verbal 
al doamnei consilier Burlacu 
Anișoara) 

20 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 

Voturi pentru 10(zece): 
consilierii Achiței Ioan, 
Adomnicăi Vasile, Andrișan 
Laura, Burlacu Anișoara, Ciocan 
Lidia, Fortoeș Costel, Listar 
Gheorghe-Manole, Soveja 
Fănică, Pavel Petru și Prelepcian 
Carmen, voturi împotrivă 
0(zero); voturi abținere 1(unul) 
consilieri Timișag Dumitru 

La lucrările şedinţei au participat  11 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în funcţie.  
Delegatul sătesc a fost prezent. 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile Ursachi 
 


