ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
PROCES-VERBAL
al şedinţei de îndată din data de 14 ianuarie 2019
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia nr.5 din 11 ianuarie
2019, primarul comunei Unţeni a convocat Consiliul local în ședință de îndată pentru data de 14
ianuarie 2019, ora 9,00 la sediul Consiliului local, cu următoarea ordine de zi propusă:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Adoptare proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a excedentului
bugetului local al deficitului sectiunii de functionare la comuna Unteni, pe anul 2018.
La lucrările şedinţei consiliului local au fost prezenţi 10 consilieri din total de 11 consilieri în
funcţie, absentând nemotivat domnul consilier Adomnicăi Vasile. Delegatul sătesc a fost prezent.
Doamna consilier Bercea Cristina-Mareia aleasă președinte de ședință prin Hotărârea nr.39
din 18 decembrie 2019 să conducă şedinţa consiliului local pentru lunile ianuarie, februarie și martie
2019, constată că, potrivit prevederilor art.40, alin. (1) coroborat cu prevederile art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se
constată că şedinţa este legal constituită deschizând lucrările ședinței.
Preşedintele şedinţei a prezentat ordinea de zi. Președintele solicită consilierilor dacă sunt
propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi.
Supune spre aprobare ordinea de zi prezentată:
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Cine se abţine
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
unul nu s-a abținut.
Având în vedere rezultatul votului ordinea de zi completată a fost aprobată în unanimitate.
Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
Președintele ședinței a solicitat secretarului consiliului local prezentarea procesului-verbal al
ședinței anterioare.
Secretarului consiliului local a prezentat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 20
decembrie 2018. După prezentarea procesului verbal, președintele de ședință a solicitat consilierilor
dacă au obiecţii în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal prezentat. Nu au fost făcute obiecții.
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat:
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Cine se abţine ?
Din totalul de 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat pentru, nici unul împotrivă, nici
un consilier nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului procesul verbal a fost aprobat în unanimitate.
1. 2. Punctul 2. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acoperirea definitiva a
excedentului bugetului local al deficitului sectiunii de functionare la comuna Unteni, pe anul 2018.
Consilierii consiliului local au primit înaintea şedinţei documentaţia aferentă proiectului de
hotărâre, respectiv expunerea de motive a primarului comunei Unţeni precum şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
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 10 (zece) consilieri prezenţi, 10 (zece) au votat, nici un vot împotrivă, nici un
consilier nu s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
10. Punctul 10. Probleme curente. Nu a fost cazul
Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările şedinţei consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SECRETAR,
Consilier Bercea Cristina-Maria
Ursachi Vasile

