
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS 
SECRETAR 
 
 

                                                     PROCES-VERBAL 
 
 
            Încheiat astăzi, data de 29 ianuarie 2015, în sedință ordinară convocată de către 
Primarul comunei Muntenii de Sus, județul Vaslui. 
 
           Sunt prezenți în sala de sedințe, ora 10:00, următorii consilieri locali: Afrăsinei 
Rodica, Agafiței Ioan, Adam Domnița, Tîrnoveanu Petruț, Siminon Vasile, Bîrsan Eugen, 
Arcăleanu Petru, Radu Ioan, Ungureanu Ion, Manole Nechita și Ponea Iancu. 
           Lipșește domnul Neacșu și d-nul Bălu. 
           Participă la ședință Primarul comunei Muntenii de Sus, secretarul delegat al 
comunei, d-na Gavril Iulia și d-șoara consilier Burghelea Monica, fostul secretar delegat al 
comunei. 
 
           Procesul -verbal al sedinței din 28.12.2014 se supune spre aprobare. Din toți 
consilierii prezenți, 10 votează pentru și 1 consilier împotrivă, d-na Afrăsinei, nemulțumită 
că a cerut să i se spună cine a facut parte din Comisia de inventariere. D-șoara Burghelea 
Monica, fostul secretar, îi atrage atenția că este scris în procesul-verbal din 28.12.2014. 
          D-na Afrăsinei vrea să știe cine a făcut parte din Comisia de inventariere. 
          Domnul Primar îi spune că se poate uita pe site-ul Prefecturii – Comisia de 
inventariere  s-a stabilit prin Ordin al  Prefectului. 
           Chiar și așa , d-na Afrăsinei este foarte nemulțumită. 
 
             Președintele de ședintă, d-nul Ponea Iancu, supune spre aprobare ordinea de zi a 
ședinței din 29.01.2015, stabilită prin Dispoziția nr. 27 din 22 ianuarie 2015. 
             Voturi pentru 11 , voturi împotrivă - și abțineri-. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2015. 
 
D-na Afrăsinei întreabă dacă se face iarași gard. 
Ia cuvântul d-nul consilier Manole și menționează faptul că Programul se poate 
modifica. 
D-na Afrăsinei întreabă de stațiile de autobuz. 
D-nul Tîrnoveanu constată și spune că sunt prinse cam toate problemele dar, în 
funcție de buget, speră să se realizeze ceea ce s-a propus pentru anul 2015. 



            D-nul Primar ia cuvîntul și spune că dacă vreun consilier vroia, avea o propunere /  
problemă, cererea trebuia să fie depusă la secretar și că cine nu a propus, nu ar trebui să 
ridice pretenții, făcând referire la d-na Afrăsinei. 

D-nul Primar îi informează pe domnii consilieri despre lucrările care s-au efectuat: 
rigolele spre Portari, sanțurile și mai sunt și sanțurile la strada de la complex și mai aduce 
la cunoștintă faptul că: "Am scăpat de arieratul de 300.000,00 lei Ron (3 miliarde lei vechi) 
, avem excedent bugetar de 370.000,00 lei Ron (3,7 miliarde lei vechi)! " Se adresează d-
nului Tîrnoveanu: "Aș fi sărit ca ars! Cum să spună cetățenii că nu s-a făcut nimic? Prin 
mlaștină era un sforac și ne-am dus cu autogrederul și a ramas blocat acolo, pe la 
cărbunărie la fel; ne-am chinuit foarte tare și ne-a fost foarte greu din cauza apei și a 
terenului mlăștinos. Vreau un răspuns! Dacă spunem că nu s-a făcut nimic, înseamnă că 
nici Primarul, nici Viceprimarul, nici Consiliul local n-a făcut nimic! Am făcut 2 km de şanţ. 
Trebuie să decolmatăm şanţul de pe păsune, de la pod ( Bălău), poate reuşim să-l 
asfaltăm. Dacă rezolvăm problema cu şanţurile de la biserică, spun că am realizat şi 
rezolvat  o problemă. Am făcut şanţ betonat la Rusu nou și am preluat cel puțin jumătate 
din apă; am rezolvat în 2013: zona cartierul Ungureanu s-a ameliorat, nu s-a finalizat". 
          D-nul Agafiței este nemulțumit că nu s-au luat în considerare propunerile făcute de 
el pentru anul 2015 – 3 sau 4 propuneri. 
          D-nul Tîrnoveanu spune că marea majoritate a cetătenilor văd numai lucrurile rele și 
nu țin cont de lucrurile făcute. 
         D-nul Manole spune că sunt persoane care bagă strâmbe la cetățeni. 
         D-nul Primar se adreseză fostului viceprimar al comunei, domnul Tîrnoveanu, 
spunându-i că a luat banii degeaba pentru  activitatea pe care a reproșat-o;  mai spune că 
daca se analizează mai bine, ies și peste 100 de cămine de apă în Satul Nou, pentru 
aducțiunea de apă: "Sunt lucruri făcute" și mai spune:"Dacă nu se face nimic într-o 
comună, înseamnă că doarme toată lumea!" 
        D-nul Tîrnoveanu spune consilierilor că el și-a îndeplinit atribuțiile, că numai lui i se 
reproșează și că viceprimarului actual, domnul Arcăleanu, nu i se reproșează nimic. 
       D-na Afrăsinei spune că șantul la Safir a fost început în noiembrie 2013 și că a fost 
terminat în 2014 şi spune  " Achizițiile trec de pe un an, pe altul? Am văzut semne de 
circulație și nu au fost trecute în Program. Au rămas stațiile de autobuz; de asta nu am 
făcut nici o propunere la achiziții!" 
       D-nul Manole se adresează d-nei Afrăsinei, spunându-i că desi vrea să fie corectă, nu 
este destul de pregătită." Puneți întrebări absurde!" și adaugă despre stopuri că acestea 
au fost licitate odată cu lucrarea și se adresează iarăși doamnei Afrăsinei: "Doamnă, 
spuneți niște aberații, vă rog documentați-vă, doamnă!" 
       D-nul Tîrnoveanu se adresează d-nei Afrăsinei : " Ați întrebat de semne…. Aceste 
lucrări la drum se fac cu drum, cu poduri, cu tot!" 
       D-nul Primar ia cuvântul și  le aduce la cunoștință consilierilor propunerea cu nr. 3 
făcută de către d-nul Agafiței care face referire la reparațiile curente la cele două sate, la 
drumurile care trebuie să fie curățate și nivelate și menționează faptul că toate acestea 



sunt trecute în Programul anual de achiziții publie pentru anul 2015 și că urmează să se 
încheie contracte de prestări servicii cu un autogreder.  

       De asemenea, referitor la o altă propunere a d-nului Agafiței, cerința cu privire la 
pășune – d-nul Agafiței solicită închiriere pășune dar d-nul Primar îl informează că se va 
discuta în altă ședință. 
 
      Proiectul de hotărâre se supune la vot: pentru 11 voturi, împotrivă- 0 voturi, abțineri – 
nu este cazul. 
 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii  Reţelei şcolare din comuna 
Muntenii de Sus, pentru anul şcolar 2015-2016. 

      Proiectul de hotărâre se supune la vot: pentru 11 voturi, împotrivă-  0 voturi, abțineri – 
nu este cazul. 

 

        3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului de a realiza şi întocmi 
Raportul de evaluare al performaneţelor profesionale individuale ale secretarului 
comunei, Burghelea Monica, pentru activitatea desfăşurată în anul 2014  

      Proiectul de hotărâre se supune la vot: pentru 11 voturi, împotrivă- 0 voturi, abțineri – 
nu este cazul. 

 

4.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin încredințare  directă a  suprafeţei de 
32 mp. teren,  din domeniul privat  al  comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

        D-nul Primar solicită să închirieze 32 mp teren cu destinație temporară de parcare 
mașină și menționează că asta este esența proiectului supus atenției consilierilor.  

      D-nul Primar adresându-se consilierilor: " Vă rog, analizați! Sunt o persoană de bună 
credință, vreau să plătesc, să se adune niște bani la buget, ca să nu fie ilegal." 

     D-nul Manole spune că ideea este bună dar  sunt totuși  probleme. 

     D-nul Primar îi roagă pe consilieri să  țină cont de faptul că este vorba de închiriere ci nu 
de concesiune și că la orice oră poate interveni Consiliul local. 

     D - nul Manole invocă un motiv care că se  se referă la faptul că se va crea un precedent 
și spune: " Nu sunt de acord, mai consultăm și noi pe alții, poate vor să închirieze!" 

    D-nul Agafiței insistă: "Trebuie să rezolvăm problema pășunii!" 



    D-na Afrăsinei spune : "Nu sunt de acord cu încredințarea directă, e domeniu public, 
putea fi făcută acolo o pistă pentru biciclete!" 

    D-nul Ungureanu spune că dacă vrea altcineva să închirieze, trebuie să vină să facă 
cerere. 

    D- na Afrăsinei spune că este conflict de interese. 

    D-nul Primar spune că sunt alții care țin tractoare pe domeniul public și că nu s-a luat 
nimeni de ei și mai spune: " Eu vreau doar să închiriez. Am spus că mandatez Președintele 
de ședintă șă încheie contractul." 

     D-na Afrăsinei vrea să dea o replică și consilierii îi atrag atenția că a luat cuvântul de 
prea multe ori. 

      D-nul Ungureanu propune să se aprobe proiectul și spune:" Ceilalți care doresc, 
trebuie să depună cerere și să plătească!" 

     D-nul Agafiței spune:"Hai, să nu fie scandal, să-i punem în legalitate pe toți!" 

     D-nul Primar se adresează către domnul Afgafiței: "De ce nu vă puneți în legalitate cu 
garajul!", "Adam a lui Mitrilă a ocupat pășunea comunală. Legea le permite!?" 

       D-nul Agafiței către d-nul Primar: "Care lege, vreau și eu teren, am Asociația!" 

       D-nul Primar:"Eu n-am ocupat pășunea comunală!" 

        D-na Adam ia cuvântul și spune: "Dacă facem atâta caz pentru 32 mp, ce vom face cu 
alte cereri, de exemplu cererea d-nului Ungureanu? Nu poate să vină d-na Afrăsinei și să 
zică că nu vrea!" 

            Proiectul de hotărâre se supune la vot: pentru 5 voturi: Adam, Radu, Simion, 
Arcăleanu și Ungureanu, împotrivă-  1 consilier, d-na Afrăsinei  Rodica și  abțineri – 5 
consilieri: Manole, Ponea, Tîrnoveanu, Bîrsan și Agafiței. 

         Nu există întrebări și/sau interpelări. 

 

    Drept pentru care declar ședința închisă. 

        

  

 Președinte de ședință,                                                    Secretar comună, 

PONEA  IANCU                                                                    GAVRIL IULIA 
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