
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.2886 din 31.05.2021 
 
 

MINUTA 

şedinţei ordinare din data de 28 mai 2021 

 
 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 mai 2021 a fost convocată ședință ordinară a consiliului local prin dispoziţia primarului comunei 
Unţeni nr.75din 21mai 2021. 
 S-au adoptat următoarea hotărâre cu caracter normativ: 
 
Nr. hotărâre Continutul pe scurt Observații 
23 privind acordarea  ajutoarelor de înmormântare 

și ajutoarelor de urgență persoanelor 
reprezentând cazuri sociale 

Voturi pentru: 11 (unsprezece) - unanimitate 
 

24 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2022 

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

25 privind modificarea Contractului unic de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare prin 
concesiune – județul Botoșani 

Voturi pentru: 11 (unsprezece) - unanimitate 
 

26 privind aprobarea contului anual de execuţie al 
bugetului local al comunei Unteni şi al 
bugetului activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii, precum şi a situaţiilor 
financiare la 31.12.2020 

Voturi pentru: 8 (opt) consilierii: Achiței V. Ioan, 
Adomnicăi T. Vasile, Andrișan D. Laura, Burlacu 
Anișoara, Ciocan Lidia, Fortoeș Costel, Listar C. 
Gheorghe-Manole, Soveja I. Fănică ;  
Voturi abținere: 0(zero); 
Voturi împotrivă: 3 (trei) consilierii Pavel Petru, 
Prelepcian Carmen și Timișag Dumitru. 

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

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 


