
                ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.1697  din 24 martie 2022  
 
 

ANUNȚ 
 
 Vă facem cunoscut că, potrivit Dispoziției nr.61 din 24 martie 2022, a fost convocat la 
ședința ordinară consilierii Consiliului Local al comunei Unțeni în data de 30 martie 2022, 
ora 9,00, la Biblioteca comunală, 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 08.02.2022  
 

3. 

primar 

privind actualizarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Unţeni în 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  rectificarea bugetara a  bugetului local al 
comunei Unțeni  pe  anul  2022 

5. privind reactualizarea   indicatorilor economici și 
a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de 
investiții:   ” Modernizare drum comunal DC29 
Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna 
Unteni, judetul Botosani” conform OG 15/2021 

6. privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general și a 
Documentației tehnice pentru obiectivul de 
investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat 
Public în comuna Unțeni, județul Botoșani”, 
aferenți anului 2021, aferenți anului 2021 

7. privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general și a 
Documentației tehnice pentru obiectivul de 
investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat 
Public în comuna Unțeni, județul Botoșani”, 
aferenți anului 2021 

8. 

viceprimar 

privind  stabilirea consumului mediu de 
combustibil pentru Autobasculantă MAN TGM 
şi Autoturism DACIA DUSTER aflate în dotarea 
şi patrimoniul Primăriei comunei Unțeni 

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

de hotărâre.  
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 


