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JUDETUL  VASLUI                         MUNTENII  DE  SUS, 13 octombrie   2014 
CONSILIUL LOCAL 
  

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local  Muntenii de  Sus din data 

de 13  octombrie    2014 
 

Convocarea consiliului local în această şedinţă extraordinară s-a făcut  de  un  
grup  de  8 membri   ai  Consiliului  Local al comunei Muntenii de Sus,  în  temeiul 
art. 39,  alin. (2) din  Legea  nr. 215/2001 privind  administratia  publica locala,  
modificata  si  completata,  prin   adresa  inregistrata sub   nr. 4889  din  09.10.2014,  
prin care au  stabilit ca şedinţa să aibă loc în data de 13 octombrie 2014,  în localul 
Sediului Primariei si Consiliului local Muntenii de Sus, începând cu orele 14.00. 
 Data, ora, locul şi proiectul de ordine de zi al şedinţei s-au adus la cunoştinţa 
consilierilor telefonic, conform  Hotararii Consiliului Local Muntenii de Sus  nr. 
47/2013 şi prin afişare pe  baza  de  anunt  inregistrat la  nr. 31 din 10.10.2014  la 
sediul primăriei  si  pe  pagina  de  internet la  adresa: munteniidesus.ro,  butonul  
„anunturi publice” si „proiecte  de hotarari” precum  si  celelalte materiale supuse  
dezbaterii. 

Invitatiile  cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora şi locul 
desfăşurării au fost comunicate în termen doamnelor şi domnilor consilieri, invitaţilor, 
Instituţiei Prefectului –judetul Vaslui şi Consiliului Judeţean Vaslui,  prin  grija 
secretarului  comunei.  
 La începutul şedinţei erau prezenţi în sală, urmatorii consilieri locali: 
Tîrnoveanu Petruţ, Arcăleanu Petru, Nechita Manoli, Ungureanu Ion, Simion Vasile, 
Agafitei Ion, Radu Ioan,  Bîrsan Eugen, Adam Domnita, Balu Ciprian, Neacsu Florin 
si Ponea Iancu. Lipseste nemotivat doamna consilier Afrăsînei Rodica. 

Participă de drept la lucrările consiliului local primarul  comunei si  d-ra 
Burghelea  Monica, secretarul comunei,  cu  exercitare  temporara de atributii.  
 În baza art.52 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 nu sunt 
prezenţi în sală şi salariati  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului.  
 Fiind îndeplinită cerinţa prevăzută de art.31 alin.(2) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, şedinţa este legal constituită, cu 12 
consilieri in  functie  care sunt prezenţi. 
 Domnul presedinte de sedinta  ales  prin  Hotararea Consiliului Local  nr.  48 
din 25.07.2014,  prezintă procesul-verbal de la şedinta ordinară din data 07 octombrie 
2014, il supune spre aprobare, în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi 
întreabă dacă sunt obiecţii sau contestaţii la acesta.  

Nefiind obiecţii sau contestaţii, procesul-verbal este supus la vot şi aprobat cu 
12 voturi „pentru”,  0  voturi „abţineri” si  0 voturi  „contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Agafitei Ion, dă citire la  ordinea de zi: 
Ordinea  de  zi propusa pentru  aceasta  sedinta extraordinara  este  urmatoarea: 
1.   Proiect  de  Hotarare privind  modificarea  si  completarea   Hotararii  

Consiliului   local   nr. 59  din  19.09.2014  privind  schimbarea  din   functie  a 
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viceprimarului comunei Muntenii  de Sus,  judetul  Vaslui  -initiatori:  un grup  de 8 
consilieri locali; 

2. Proiect  de  Hotarare privind alegerea  viceprimarului  comunei Muntenii  de 
Sus, judetul  Vaslui  -initiatori:  un grup  de 8 consilieri locali. 

 Presedintele de sedinta  intreaba  daca  mai  doreste  cineva  sa 
completeze/suplimenteze ordinea de zi prin   introducerea  vreunui proiect de  hotarare 
care sa îndeplineasca  cerinţele legii.  

Nu  se  inscrie  la  cuvant nici  o  persoana  pentru  a  completa ordinea de zi. 
In conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare care prevede că: 
„Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliu la propunerea celui care ..… a cerut 
întrunirea Consiliului”, cere sa se  supună spre aprobare ordinea de zi conform  
convocarii efectuate   de  grupul  de  consilieri locali. 

Se supune la vot ordinea de zi   si  se  aproba cu  12 voturi „pentru”, 0 voturi 
„abtineri” si 0 voturi „împotriva”.  

Domnul  presedinte de sedinte mentioneaza  ca toate  materialele ordinei  de  zi  
au  fost  inmanate  in  timp  util consilierilor si  acestia  au  studiat  si  stiu   despre  ce  
este  vorba si nu  mai  este necesar  sa  le  mai  prezinte.  

1. Primul proiect  al ordinei de zi -Proiect  de  Hotarare privind  modificarea  si  
completarea   Hotararii  Consiliului   local   nr. 59  din  19.09.2014  privind  
schimbarea  din   functie  a viceprimarului comunei Muntenii  de Sus,  judetul  Vaslui  
-initiatori:  un grup  de 8 consilieri locali. 

Domnul presedinte  de  sedinta solicita  sa  se  puna  intrebari,  neclaritati sau  
obiectiuni  la  proiectul  initiat  de  catre  grupul  de  consilieri locali.  

Domnul  Ungureanu  Ion  intreaba pe  secretarul  comunei  ce  se  modifica  si  
completeaza   la  hotararea  care  a  fost luata  in  septembrie 2014? 

Secretarul  comunei  da  citire  la  ceea  ce  au  propus in proiect  grupul  de  
consilieri  locali  intiatori  al  proiectului: 

Art. 1. Articolul 3  din  Hotararea Consiliului local nr.  59 din  19.09.2014 
privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Muntenii  de Sus, judeţul  
Vaslui se va modifica, completa și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3.  (1) Hotărârea    se    comunică   în termenul prevăzut de lege, 
primarului  comunei Muntenii  de Sus,  Instituţiei  Prefectului Judeţului Vaslui şi 
domnului  Tîrnoveanu Petruţ. 

         (2) Hotărârea  are  caracter individual  si  va  produce  efecte la  data  
comunicării    domnului  Tîrnoveanu  Petruţ”. 

     Art. 2.  După  art. 3,  se  introduce  un  nou  articol 4,  cu  următorul  
cuprins:  

 “Prezenta  hotărâre  poate  fi  contestată  la  Tribunalul  Vaslui, secţia 
contencios  administrativ  şi  fiscal,  în  termen de  30  de  zile  de  la  data 
comunicării”. 

 Domnul Agafitei Ion intreaba  daca  poate  fi  modificata  aceasta  hotarare  
care  a  fost  adoptata luna  trecuta.  

Secretarul  comunei  raspunde  ca  „in  conformitate  cu normele  de tehnica  
legislaiva pentru elebaorarea  actelor  normative, dupa  intrarea  in vigoare  a  actelor  
normative, pe  durata  existentei  acestora  pot  interveni modificari  sau  completari.  
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Dupa  cum  vedeti se modifica  ele legi, ordonante  de urgenta, etc.,  asa  se  pot  
modifica  si  hotarari  ale  consiliului  local”.   

Domnul  Agafitei  Ion  raspunde    ca  „noi  nu  aprobam  legi si  au  vazut  ca  
hotararea  nu mai  este  valabila  si  vreti  sa  o  modificam”.    

Domnul Ungureanu Ion  intreaba  daca  are  ceva  scris  de la  prefectura cu  
privire  la  hotararea nr. 59/2014.   

Secretarul  comunei  raspunde  ca  nu  s-a  primit  nimic de la Institutia  
Prefectului- judetul Vaslui  pana  in momentul  de  fata. 

Domnul  Tirnoveanu Petrut  precizeaza  ca  „prin  hotararea  consiliului  local  
adoptata  luna  trecuta  s-a  facut  demiterea  viceprimarului si acum se  vrea 
modificarea acesteia dandusi  seama  ca  este  demitere.  Schimbare  inseamna  cand  
vinzi  masina   si   cumperi  alta. La  noi  nu  s-a  intamplat  asa”. 

Domnul primar,  Vasile  Anton informeza ca „orice  hotarare de  consiliu local 
pe  durata  existentei  acesteia  poate suferi  modificari  sau  completari,  cu  conditia  
sa  nu  fie  abrogata  sau daca a intrat in vigoare. Aceasta hotarare despre  care  se  
face  vorbire  a  intrat  in  vigoare la  data  comunicarii domnului Tirnoveanu Petrut”. 

Domnul  presedinte  de  sedinta  intreaba  daca  se  mai  inscrie  cineva  la  
cuvant.  

Se  constata  ca nimeni  nu  mai  doreste sa  se  înscrie  la  cuvant supune  la  
vot proiectul  de  hotarare.  

Se  supune la  vot  proiectul  de hotarare  si  este  aprobat cu 9 voturi „pentru”, 1 
voturi „abtineri” (Neacsu Florin) si 2 voturi „împotriva” (Ungureanu Ion si 
Tîrnoveanu Petrut),  devenind  Hotararea Consiliului Local  nr. 66/2014 privind 
modificarea  si  completarea   Hotararii  Consiliului   local   nr. 59  din  19.09.2014  
privind  schimbarea  din   functie  a viceprimarului comunei Muntenii  de Sus,  judetul  
Vaslui. 

2. Se trece la punctul nr. 2 pe  ordinea  de  zi - Proiect  de  Hotarare privind 
alegerea  viceprimarului  comunei Muntenii  de Sus, judetul  Vaslui. 

Domnul presedinte  de  sedinta solicita  sa  se  puna  intrebari,  neclaritati sau  
obiectiuni  la  proiectul  initiat  de  catre  grupul  de  consilieri locali.  

Nefiind  intrebari solicita  membrilor  consiliului  local  sa  faca  propuneri 
pentru  alegerea  viceprimarului comunei. 

Domnul  Tirnoveanu Petrut  il propune  pe  domnul Balu   Ciprin. 
Domnul Nechita  Manoli il propune  pe  domnul consilier Arcaleanu Petru. 
Se  fac  doar  doua  propuneri.  
Secretarul  comunei propune  sa  se  faca  o  pauza  de 5 minute  pentru  a  

redacta  buletinele  de vot. Toti membrii  consiliului  local  sunt  de acord. 
Dupa  cinci  minute   se reiau  lucrarile  sedintei  si secretarul  comunei  preda  

presedintelui de  sedinta  un  numar  de  12(doisprezece)  buletine de vot  pentru  a fi  
inmanate fiecarui  consilier  local  in  vederea   exercitarii  votului  secret  de fiecare  
membru  a consiliului local.  Mai  ramane  buletinul  de  vot  al  doamnei  Afrasinei 
Rodica  care  este  anulat  de  catre  secretarul  comunei  si  buletinul  de vot  care este 
dovada modelului  buletinului  de  vot, fiind  anulat  si  acesta  si  depuse  la  dosarul  
sedintei. Pe  verso buletinului  de  vot  este  aplicat  sigiliul  Consiliului Local  al 
comunei Muntenii  de Sus, judetul  Vaslui. 

In  acelasi  timp secretarul comunei pune  la  dispozitie pe  masa unde  se  
voteaza    urna  de  vot.    
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Pe  buletinul  de  vot  se afla inscris numele celor  doi  candidati si  in  dreptul  
acestora se va  inscrie  optiunea   DA    sau   NU.   

Toti cei 12 consilierii  locali  voteaza in  secret  inscriind  pe  buletinul de vot  
cuvântul “DA” sau “NU” în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze sau nu,     
introduc in  urna  buletinele de vot.  

  Comisia  de  validare  a Consiliului  local  constituita  prin  Hotararea  nr. 
1/2012,  formata  din  urmatorii  consilieri locali: Ungureanu Ion (presedinte), Ponea 
Iancu (secretar)  si  Bîrsan Eugen (membru) parasesc sala  de  sedinte pentru  a 
numara  voturile. 

In  urma  numararii  voturilor  comisia  de  validare  anunta ca  sunt  4 
(patru)  voturi pentru Balu Ciprian    si  8 (opt) voturi  pentru Arcaleanu Petru,  
pentru alegerea  viceprimarului comunei Muntenii de Sus.  Presedintele  comisiei  de  
validare  citeste  procesul-verbal  nr. ....... din 13.10.2014 pe  care  îl preda  
secretarului  comunei împreuna  cu  buletinele de vot  pentru  a  fi  anexate  la  dosarul  
de  sedinta.  
    In urma  rezultatului  votarii,  s-a  constatat ca  s-au indeplinit conditiile  cerute  
de  dispozitiile art. 57 alin. (3) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In  urma  voturilor  valabil  exprimate  hotararea  consiliului  local  se  va 
denumi: Hotararea nr. 67 din 13.10.2014  privind alegerea viceprimarului comunei  
Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui. 

Domnul  Nechita Manoli incearca  sa  se inscrie  la  cuvant dar  domnul  
presedinte  de  sedinta  anunta  ca  inchide  lucrarile  sedintei. 

Mai  au loc  discutii dar  nu pot  fi  consemnate deoarece se  inchisese lucrarile  
sedintei. 

Conţinutul procesului-verbal se completează cu cele ale proiectelor  de 
hotărâre  si  a celorlalte  materiale prezentate în cadrul şedinţei, precum şi cu prezenta  
privind participarea la şedinţă a consilierilor locali. 

Drept  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,               
         AGAFITEI ION                                         SECRETARUL COMUNEI, 
                                MONICA  BURGHELEA 

 


