
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I T I A    nr.    45/2014 

privind constituirea comisiei  pentru identificarea si luarea masurilor cu privire  
la ocuparea  abuziva a suprafeteler de  teren  din domeniul privat  al  comunei 
Muntenii de Sus 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) si art. 136, alin. (1) si (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) si  art. 859, alin.(2)  din Noul Cod Civil, adoptat prin Legea 

nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
d) art. 21 lit. a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 4, art. 6, alin. (1) si  art. 25 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietatea publică; 
 f) art. 3, lit.”d”, art. 5, alin.(1) si (2), art.13, art.14, alin.(1), lit.”g”, alin.(2), 

lit.”d”, art.15, alin. (1) si (3)   si art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

 g) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) art. 61, alin.(1)-(3), art. 63, alin. (5), lit. „d”  si   art. 121 alin. (1), (2)  din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

i) Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism, republicată;  

j) art. 6 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata,  cu modificarile 
si completarile  ulterioare; 

k) Hotararea Consiliului  Local Muntenii de Sus nr.5/2007   privind aprobarea 
domeniului privat al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 

avand in  vedere faptul  ca  sunt  foarte multi  cetateni  din comuna  care au 
ocupat  abuziv suprafete  din  domeniul privat  al  comunei in  special pasune 
comunala (pajisti), 

în temeiul art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) si alin.(2) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

   ANTON VASILE, Primar al  comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
                                       D I S P U N : 
Art. 1. - Se constituie comisia  pentru identificarea si luarea masurilor cu 

privire  la ocuparea  abuziva a suprafeteler de  teren  din domeniul privat –pasune 
comunala (pajiste)  al  comunei Muntenii de Sus in  urmatoarea componenta: 

Presedinte:  Tirnoveanu Petrut –viceprimarul comunei; 
Membri: Vartolomei Sergiu –responsabil urbanism si amenajare   

teritoriu; 
   Popovici Dorin –referent (agent agricol); 



 
Lucrarile de secretariat vor fi efectuate de doamna Apetroaii Corina –casier. 
Art. 2. – Comisia mentionata la art. 1 va lua masuri  pentru desfiinţarea 

construcţiilor ridicate abuziv şi nelegal, pe domeniul privat al comunei şi transportul 
materialelor  de construcţie şi a furajelor. 

Art. 3. – Pana  la  data de 01 aprilie 2014, data limita  cand se  va finaliza 
aceasta  activitate,  comisia  va  prezenta un  raport în scris cu actiunile intreprinse 
pentru fiecare  suprafata  de teren din domeniul  privat ocupata  abuziv  si măsurile ce 
s-au impus, care va fi prezentat  si in sedinta Consiliului  Local  al  comunei Muntenii 
de Sus din luna aprilie 2014. 

Art.4. - Terenul va fi redat categoriei de folosinţă pentru care era destinat, 
cel de păşune comunală (pajiste). 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului 
Vaslui, presedintelui de comisie menţionat la art. 1 care va informa toti membri 
comisiei  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei  si 
Consiliului Local Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.  

 
        Muntenii de Sus, 31 ianuarie  2014 
 
       Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red./Dact. B.M.     
Ex.5 
Ds. A8/2014 
 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI  

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. ......../2014 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției 31/01/2014  

2 Comunicarea către prefectul județului1+6   /     /2014 )  
3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5+6   /     /2014 )  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5   /     /2014 )  
5 Dispoziția devine executorie5   /     /2014 )  

Extrase din Legea administrației publice lo cale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1) Art. 115 alin. (2): „Dispoziţiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la semnarea lor.” 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect.” 

3) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

4) Art. 68 alin. (1) teza întâi: „În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 
individual.  

5) Art. 68 alin. (1) teza a doua: „Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau 
după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.”  

6) Art. 68 alin. (2): „Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.” 

       PRIMAR,                                                Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                        SECRETAR  COMUNA; 

                    (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                              Monica Burghelea               


