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A N U N Ţ 

 
PRIVIND SEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 24.11.2014 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare si art.7 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică se 
aduce la cunostinţa publică: 

In data de  24 noiembrie 2014,  orele  14,00, la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI 
MUNTENII  DE  SUS va  avea loc  sedinta publica EXTRAORDINARA  A 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MUNTENII  DE  SUS, convocata  de  catre 
primarul  comunei  prin Dispozitia  nr. 377  din  data  de 21.11.2014 

PE ORDINEA DE ZI SUNT  ÎNSCRISE URMĂTOARELE  PROIECTE: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 
1. Proiect  de  Hotarare privind sprijinirea elaborarii strategiei de dezvoltare locala a 

teritoriului „Movila lui Burcel” Vaslui-Nord pentru perioada 2014-2020; 

2. Proiect  de  privind aprobarea  Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea 
poleiului pe drumurile comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014-15 martie 2015; 

3. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Muntenii 
de Sus, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale  “Ion Agarici” Muntenii de Sus; 

4. Proiect de Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea 
construirii unei locuinte proprietate personala de catre domnul Ciobotaru Pavel; 

5. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Sus  
pe anul 2014 (Rectificarea a IV-a); 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul Vaslui 
si a “Listei de investitii prioritare” pentru perioada 2014-2020; 

7.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 

Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-6: 

II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri pentru asigurarea 
conducerii şedinţei următoare:  

 ANTON VASILE – primarul comunei Muntenii de 
Sus. 

a) anunţ public privind aprobarea taxelor  si  impozitelor  pe anul 2015;                                          
b) Alte  propuneri ale  consilierilor locali pentru asigurarea conducerii şedinţei 
următoare.  

PRIMAR, 
Vasile  Anton 


