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JUDETUL  VASLUI                                   MUNTENII  DE  SUS, 14 aprilie  2014 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta extraordinara a consiliului local din data de 14 martie  2014 

 
Convocarea consiliului local în această şedinţă extraordinară s-a făcut prin 

Dispoziţia primarului nr. 102  din 11 martie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 14 aprilie 2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local 
Muntenii de Sus, începând cu orele 9.00. 
 Data, ora, locul şi proiectul de ordine de zi al şedinţei s-au adus la cunoştinţa 
consilierilor telefonic, conform  H.C.L.  nr. 47/2013 şi prin afişare pe  baza  de  anunt 
la sediul primăriei. 

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. La sediul 
Primariei si pe  site-ul  primariei la  adresa munteniidesus.ro  a  fost  afisata  pe  baza  
de  anunt ordinea  de  zi  a  sedintei publice. 
 La începutul şedinţei erau prezenţi în sală, domnul primar Anton Vasile, 
domnul viceprimar Tîrnoveanu Petruţ  şi  următorii consilieri: 
 Afrăsînei Rodica, Arcăleanu Petru, Nechita Manoli, Ungureanu Ion, Simion 
Vasile, Agafitei Ion, Radu Ioan,  Bîrsan Eugen, Adam Domnita, Balu Ciprian si Ponea 
Iancu. Lipseste nemotivat  domnul consilier Ponea Iancu. Participă de drept la 
lucrările consiliului local 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 prezenţi. 

Domnul presedinte de sedinta  prezintă procesul-verbal de la şedinta ordinară 
din data 31 martie 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 „abţineri” si  0 „contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Nechita Manoli, dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 

1. Proiect de Hotarare privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în 
comuna Muntenii de Sus;   

2. Prezentarea scrisa a  Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   de catre  
urmatorii  consilieri  locali:  Birsan  Eugen, Agafitei Ion, Ungureanu Ion,  Neacsu  
Florin si   Ponea Iancu;   

 3. Inmanarea secretarului  comunei a Declaratiilor  de  avere si a Declaratiilor  
de  interese  de catre urmatorii consilieri locali: Birsan Eugen, Ponea Iancu, Afrasinei 
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Rodica,  Agafitei Ion si Arcaleanu Petru  pentru   a  fi  inregistrate  in  registrele  
speciale  si  transmise  la  A.N.I.; 

4.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1: ANTON VASILE – primarul comunei. 

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  primarul  comunei.     

Se supune la vot ordinea de zi   si  se  aproba cu  12 voturi „pentru”.  
Domnul  presedinte de sedinta  aduce  la  cunostinta  ca   in  conformitate  cu  

prevederile  Legii  nr. 215/2001   si  a  art. 38,  alin. (3) din Ordonanta  nr. 35/2002 
„Consilierul  este  obligat ca  in  cuvantul  sau sa se refere  exclusiv  la  problema care  
formeaza  obiectul  dezbaterii” si  in  procesul-verbal  al  sedintei   vor  fi  consemnate  
numai  inscrierile  la  cuvant  ce  se  refera  la  proiectul  de  hotarare al  ordinei  de  zi. 
Toate  materialele ordinei  de  zi  au  fost  inmanate  in  timp  util consilierilor si  
acestia  au  studiat  si  stiu   despre  ce  este  vorba  la  fiecare  proiect  al  ordinei  de  
zi.   

Intra in  sala de sedinte  domnul Prefect, Andrei Puica  si  domnul consilier 
judetean Ciprian Trifan. 

 Domnul preşedinte de şedinţă propune să se intre în ordinea de zi. 
1. Domnul  preşedinte Nechita Manoli, dă citire la primul proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi  privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului 

în comuna Muntenii de Sus. 
Domnul  presedinte   comunica faptul  ca toate  materialele ordinei  de  zi  au  

fost  inmanate  in  timp  util consilierilor si  acestia  au  studiat  si nu  mai  este necesar  
sa  le  mai  prezinte. Solicita  sa  se  puna  intrebari,  neclaritati sau  obiectiuni  la  
proiectul  initiat  de  catre  primarul comunei.  

Se inscrie  la cuvant domnul  viceprimar, Tirnoveanu Petrut  care  arata  ca:  
- Am  ajuns  sa  fugim  de  responsabilitate,  daca  oamenii  ne-au  ales  

trebuie  sa  le  aparam interesele   si  sa-i  ajutam;  
- Daca  ne  uitam  in  procesul  verbal  de  la  sedinta  de  luna  trecuta  este  

consemnat  tot   ce  s-a  discutat  in  timpul  sedintei;  
- Datorita  presiunilor  avem  doi  ani de  cand nu  putem  sa  ajugem  la  un  

consens,  trebuie  sa  ne  facem  timp sa discutam, sa ne unim pentru  a face ceva 
pentru  oameni  si  sa  ne  asumam toate  responsabilitatile; 

- S-a  ajuns   la  acest  proiect  de  hotarare  deoarece toate  se  rasfrang  
asupra  viceprimarului.  Nimeni  nu  a  venit  cu o idee  constructiva, impreuna  trebuie  
sa  gasim   solutia  cea  mai  buna,   sa  fiu  ajutat  si  totul  va  fi bine;  

- Este  problema  constructiilor  pe  pasune iarna-vara,  suntem  o  comuna  
cu  crescatori  de  animale  si  datorita  ca  suprafata  este mica si  animalele  sunt  
multe  exista  probleme   la  activitatea  pasunatului; 
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- In  sedinta  de  luna  trecuta   am   fost  intrebat  de masurile  pe  care le-
am luat  cu  stana  lui  Simion Sergiu si  va  informez ca i-am  dat  somatie scrisa  si  
acesta  mi-a  spus   ca  atunci  cand  vor  strica toti  stanile  de  pe  pasune  atunci va  
strica  si  el;  

- Acum  ne-am  adunat  aici  sa  vedem   cum  sa  procedam   si  sa  gasim  
solutiile  cele  mai  bune   dar  sa  fie  si  legale.  Pe  timp  de  iarna   sa  nu  mai  fie  
construite  stani  pe  pasune.;  

- Pentru  un  crescator  de pana  la  50  oi  acestea  sunt  pentru  familie  iar  
peste  50  oi   este  o  afacere,  deaceea   si  subventia  se  da  daca  detii  peste  50  de  
ovine/caprine; 

- Nu  trebuie  sa  ne  limitam cum  spune  in  proiectul  de  hotarare la 
proprietarii (deţinătorii) de animale care domiciliază în comuna Muntenii de Sus ca  
vor  pasuna  animalele  pe  pasune cu un  maximum de  5 bovine şi/sau cel mult 40 
ovine/caprine  in  baza  contractelor de  pasunat,  asta  este  pararea  mea;   

- Din  discutiile  avute  cu  doctorul  Paun  aseara  si  din  calcule  rezulta  
ca  nu  avem  probleme cu UVM-urile  ci  cu  repartitia animalelor  pe  pasune.  Toti  
crescatorii  de  animale   vor  sa  pasuneze  si  sa  faca  stana  aici  aproape  de  sat  dar  
nu  este  posibil  pentru  ca nu incap  toti. Trebuie  facuta  repartitia  pe  trupuri  de 
pasune  in  funtie  de  animalele  pe  care  le  detine  fiecare  crescator  de  animale,  in  
special  cei  cu  ovine  multe. 

Se inscrie  la  cuvant  domnul  Nechita Manoli  care  este  si  presedinte  
de  sedinta,  care  arata  ca „in  sedinta  de  luna trecuta v-am spus  ca  sunteti  vinovat  
ca  nu ati  venit  cu cerere a d-lui Simion  Sergiu prin  care  sa  solicite  acces  la  
pasunat   si  construire  de  stana  pe  pasunea  comunala. Noi  daca  aveam  cerere 
depusa  spre  dezbatere  consiliului  local  nu  ii  aprobam  si nici  ceilalti  nu mai  
construiau.  In  continuare   se  creeaza  un  precedent. Acesta  are  zidita o camera  
acolo,  are  tras  curent,  apa –constrctie  facuta  fara  respectarea  prevederilor  legale. 
Cetatenii  din  sat  sunt  foarte  nemultumiti ca  Leanu traverseaza  intreg  satul  Satu-
Nou cu  oile,  face  praf,  mizerie,  deranjeaza circulatia  publica.  

Domnul  viceprimar Tirnoveanu Petrut  raspunde:  
- Totul  se  trage  in  capul  primarului   si  in  special  a  viceprimarului; 
- Trebuie  sa  luam  masuri  sa-i  incurajam  sa  creasca  animalele; 
- Toate  oile  incap  pe  pasune  dar  acestia  vor  aproape  de  sat; 
- Trebuie  vorbit  cu  crescatorii  de  animale si  sa  le  spunem  ca  atatea 

animale    incap conform  incarcaturii/cap de  animal la Copaci, Helgiu, etc. si  poate  
vor  intelege  si vom  ajunge  la  un consens.  

Doamna  consilier  Afrasinei Rodica ca  „acest proiect  trebuia     pus  intr-o  
sedinta  ordinara,  nu  sa  fiu  anuntata  vineri  de  sedinta  si  astazi  facem  sedinta, nu 
s-a  facut  o  sedinta  cu  crescatorii  de animale  in care  sa  fie  informati, toti  ati  
sarit  in  capul  meu  de  fata  cu  crescatorii  de  animale. Nu  votez  acest proiect 
deoarece in proiectul de  hotarare  este  trecut ca  nu este voie de pasunat in grupuri 
razlete’’. 

Domnul  Agafitei  Ion mentioneaza  faptul ca “din discutiile avute  cu  
fermierii media  de  pasunat  este 10-15 oi/hectar. Daca  avem  140  hectare pasune,  
noi  nu  avem  la  nivelul  comunei  mai  mult  de  1400  oi.  Crescatorii  de  animale  
cu  peste  50  de  ovine/caprine  primesc  subventie,  sunt  impozitate  si eu  nu  sunt  
deacord sa-si  construisca  stani  pe  pasune. Fiecare  crescator  de  animale cu  multe  
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capete   sa-si  cumpere  pasune  si  pe  ternul proprietate  pot  sa  stea  si  iarna  daca  
vor. Pe  timp  de  iarna  pasunea  comuna  trebuie  lasata  sa  regenereze.” 

Intervine  domnul  primar  care  intreaba: “-Cine  este  gestionarul  acestei  
pasuni comunale, cine  o  inventariaza? Oare  nu  Consiliul  Local  al  comunei 
Muntenii de  Sus? Eu  am  initiat  in sedinta  din 05 decembrie 2013  proiect de 
hotarare  cu  taxa  de  pasunat, am  mai  asteptat si  am  vazut  ca  nu  intreprindeti  
nici  o  masura si in luna  lui  martie 2014  am initiat  proiectul  de  exploatare  a  
pasunii  comunale,  acum  am initiat  proiectul  cuprizand unele  masuri si 
regulamentul  pentru organizarea păşunatului în comuna Muntenii de Sus,  si  tot  nu  
este  bun.  Ar  trebui  sa  initiati  un proiect  de  hotarare  in  care  la  art. 1  sa  scrieti –
Consiliul Local Muntenii de Sus  nu  suntem  in  stare  sa  gestionam pasunea  
comunala si  activitatea  de  pasunat. Pe  buna  dreptate, proiectul  de hotarare  
cuprizand activitatea  pasunatului   a  fost  transformat  intr-o  campanie  electorala” 

In timpul  cat  domnul  primar  era  inscris  la  cuvant  doamna consilier 
Afrasinei Rodica  vorbea  neintrebata  si  fara  a fi  inscrisa  la  cuvant  si  domnul  
primar propune  presedintelui  de  sedinta  sa  fie  exclusa  de  la  lucrarile  sedinte.  
Domnul  presedinte  de  sedinta  propune  sa  nu  o  excluda  dar  la  urmatoarea  
abatere  daca  va  mai  vorbi  si  va  mai  bruia  lucrarile  sedintei  i  se  va  aplica  
sanctiunea  disciplinara  conform legii. 

Se  inscrie  la  cuvant  domnul  Andrei Puica, Prefect  al  judetului  Vaslui  care  
arata  ca  islazul  comunal trebuie  destinat  strict  pasunatului  de  animale. Avand  in  
vedere  faptul  ca  aveti  multi  crescatori de  animale  care  au  stani construite  pe  
pasune  ii  veti  instiinta  pe  baza  de  citati sa-si  mute  cosmelia,  impreuna  cu  
oamenii  pe  care  ii  aveti mergeti  si-i rugati  sa  strice  si  daca  refuza  sunati  la  112  
si  vin  acestia. In  legatura  cu  incarcatura  pe  cap  de  animal  este  de  competenta  
dumneavoastra  sa  stabiliti  in  functie  de  suprafata si  calitatea   pasunii  si  a  
numarului  de animale..  

Domnul  Ungureanu  Ion  propune  sa  se  voteze  sa  fie  scoase  stanile  
permanente  de  pe  pasune.  

Domnul  Balu Ciprian  intreaba  pe  domnul  viceprimar daca  are  un  
document  scris in  care  sa  fie  inscrise  animalele  care  pleaca  din  comuna  pentru  
a  pasuna  si  cele   care  pasuneaza  pe  raza  comunei.  

Domnul  viceprimar  raspunde ca  la  nivelul  comunei  sunt  circa 1.700  
ovine/caprine  si  pe  pasune  raman  aproximativ 1450  ovine/caprine. 

Domnul  consilier  Arcaleanu Petru  intreaba “ce facem  daca  omul  are  300  
oi  si  nu  putem  sa-l  lasam  cu  100  de oi  aici  si  cu 200  de oi o sa-l  trimitem  in 
Greci?”. 

Domnul Agafitei  Ion  intareste  ideea  ca  cei  care  au  peste  50  de  oi sa-si  
cumpere  suprafata  de  pasune,  sa pasuneze  animalele  si  natreturile sa  le  duca  pe 
proprietatea privata. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 10 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 2 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 34/2014  privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în 
comuna Muntenii de Sus. 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Prezentarea scrisa a  Raportului   de  
activitate  pe  anul  2012   de catre  urmatorii  consilieri  locali:  Birsan  Eugen, 
Agafitei Ion, Ungureanu Ion,  Neacsu  Florin si   Ponea Iancu. 
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Domnul presedinte  de sedinta informeaza ca a  propus in sedinta din luna 
februarie 2014  ca  domnii si doamnele  consilieri care  mai au  de  prezentat  rapoarte  
de  activitate  sa le  prezinte  in  scris la  secretar   in cel  mai scurt  timp  care  sa  fie  
anexate  la  dosarul  de  sedinta.  

Secretarul  comunei  comunica faptul  ca  zilele  acestea  a  mai  depus  raport 
de  activitate domnii consilieri locali Agafitei Ion  si  Ungureanu Ion.  

Secretarul  comunei  intreaba  rand pe  rand  care sunt  consiliri care mai  au  
raport  de  activitate  de prezentat  deoarece  conform art. 51, alin. (4) din  Legea  nr. 
215/2001  sunt obligati  sa  prezinte  acest  raport  anual.  Comunica  faptul ca  va  fi  
introdus  pe  ordinea  de  zi  a  fiecarei  sedinte  prezentarea  nominala de  rapoarte de  
activitate  pentru  consilierii  locali  care nu  au  intocmit. 

3.  In  continuare  secretarul  comunei solicita   consilierilor  locali Declaratiile  
de  avere si Declaratiile  de  interese   completate pentru a fi  inregistrate  in  registrele  
speciale. Aduce  la  cunostinta ca aceste declaratii trebuiesc publicate pe  site-ul 
institutiei  si  transmise in copie  certificata  la Agentia  Nationala  de  Integritate  
Bucuresti  conform Hotărârii Guvernului nr. 175/2008 si a Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu 
modificările şi completările ulterioare. Refuzul depunerii declaratiei privind interesele 
personale atrage  incetarea  de  drept  a mandatului  conform art. 82 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul  alesilor locali, actualizata.  

4. In  continuare  domnul  presedinte de sedinta, Nechita Manoli  atentioneaza  
consilierii  locali  ca  se  trece  la  utimul  proiect  al  ordinei  de  zi:  Intrebari  si  

interpelari   adresate  autoritatii  executive. 
Domnul  Primar  deschide  discutia  cu  Muzeul  Traditiilor  care este  inchis,  i  

s-a  trimis  doamnei  Adam Daniela (persoana  care   are  in  gestiune  acest muzeu) o  
adresa   prin  care  i  se  solicita  sa  se  prezinte  la data  si  ora  stabilita  pentru  a  
preda  muzeul,  avnd  in  vedere  faptul  ca  nu-si  mai  desfasoara  activitatea  in 
comuna Muntenii de  Sus.  Adresa  a  fost  trimisa  cu  confirmare  de  primire   si   a  
venit  inapoi,  refuzand  primirea  acesteia. Muzeul  in  prezent  este  incuitat si  numai  
doamna  Adam  are  cheie,  Comisia  de  cultura  din  cadrul  consiliului  local  a pus  
un  sigiliu  pe  cele  doua  usi  si  solicit  sa  propuneti o varianta  pentru  a deschide  
acest  muzeu si  sa  fie  intocmit  un inventar  al  bunurilor  existente  in  cladire 
deoarece  este  un mijloc  fix  proprietatea  consiliului  local al  comunei.  
 Domnul  prefect  propune  sa  fie  initiat  un proiect  de  hotarare  in  acest  sens.  

Domnul  prsedinte de  sedinte  propune ca  pe  viitor sa  fie  invitati  
participantii  la  sedinta  pe  baza  de  invitatie   sau   pe  baza  de  cerere. Mai  
informeaza  faptul  ca  la  nivelul  comunei marea  majoritate  a proprietatilor sunt  pe  
persoane  decedate.  Daca  s-ar  putea  interveni  sa  fie  scutite  de taxele notariale sau 
la taxele de la schitele cadastrale. Primarul comunei  raspunde  ca  sedintele  
consiliului  local  sunt  publice si persoanele  interesate trebuie  invitate  de  catre  
primar. Sedintele  de  consiliu  local  nu  trebuie  transformate  intr-un  adevarat  camp  
de lupta.  

Doamna Afrasine  Rodica –suntem  intr-un proces   si  domnule  prefect  va  
rugam  sa  insistati  sa  se  puna  in  legalitate  aceste  comisii. S-a  facut  incheierea  
exercitiului  bugetar cu  aceste  comisii  noi  formate. Domnul  prefect  raspunde: daca  
s-a  respectat procedura  asteptam  sa  se  pronunte  instanta. Cu  comisiile  care  s-au  
numit  prin  hotarare  de  consiliu local  acesta  trebuie  sa  functioneze pana  la  
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pronuntarea  instantei  si  atunci  vom  vedea   ce  va  scrie  in  hotararea  
judecatoreasca.  

Domnul  Trifan Ciprian  aduce  la  cunostinta  ca  a  fost  transmisa  adresa  de 
la Consiliul Judetean Vaslui cu privire la proiectul “Sistem integrat de management al 
deseurilor solide in judetul Vaslui”, prin  care  solicita Consiliului local  sa  adopte 
hotararea de instituire  a taxei speciale de salubrizare. Informeaza  consilierii  locali  
ca  aceasta  taxa  trebuie initiata, este  un proiect  foarte  mare,  a  fost  stablilita  
analiza  cost-beneficiu,  proiectul  este in derulare (Groapa de Gunoi  de  la Rosiesti). 
Este  posibil  ca  aceasta taxa sa  nu  se  aplice  anul  acesta  dar  trebuie  initat  un 
proiect  de  hotarare pentru  a  licita pe  cele  5  segmente si  trebuie  anexate  
hotararile  de  consiliu  local  de  la  toate  U.A.T. –urile  care  s-au  inscris  la  ADIV.  

Primarul  comunei informeaza  ca la  nivelul  comunei Muntenii  de Sus avem  
in  derulare proiectul  cu  alimentarea  cu  apa  care  se  afla  in  faza  de  executie  de  
aproximativ 65%. Stam  cu  pompe  in  magazie  de  un an  si  jumatate  in  valoare  de  
3 miliarde de lei vechi,  bazinele  construite  se  decolmateaza. Domnul  consilier  
judetean  raspunde  ca  in luna  decembrie  2013  s-au  finantat  doar  proiectele  car  
se  aflau  intr-o  stare  de  executie  de  peste  75%  dar  mi-am  notat  si  o  sa  
comunic  mai  departe pentru  a  avea  in  vedere  acest proiect.  

Tot  domnul  primar informeaza  pe  cei  prezenti  in  sala  ca  avem  proiectul  
la  drumul  spre Portari acela  este  finalizat  in proprtie  de 90%,  se  strica margine  
drumurilor  pentru  ca  nu  sunt  finalizate  santurile. La  acest  proiect am  avea  
nevoie  de  mai  putini  bani.  Solicit  macar  sa  platim  arieratele  la  apa, macar  atat. 
Dl. Anton Vasile, primar  al comunei Muntenii  de  Sus prezinta  problema cu  care  ne  
confruntam  cu  Agentia Nationala  de Imbunatatiri Funciare  -Filiala  Vaslui, 
institutie care nu  face  dovada si  nu  prezinta  actul prin care au primit 

dreptul de administrare  a suprafetelor inscrise in inventarul  cuprinzand 
suprafetele ocupate prin lucrari de imbunatatiri funciare ( platatii silvice, canale, 
canale de desecare, drumuri de exploatare, statii de pompare etc) pe raza U.A.T. 
Muntenii de Sus.  Printr-o  adresa ne  comunica  ca  “ANIF este  institutie 
publica si  cu  respectarea regimului  juridic al proprietatii publice,  in  mod  
legal  s-au  dat prin  Hotarare  de  Guvern,  toate  amenajarile  de  imbunatatiri  
funciare  din  domeniul  public  sau  privat  al  statului declarate  de  utilitate 
publica, proprietar  fiind  statul”. Am solicitat  sa  ni  se  comunice ce  numar  
are  aceasta  Hotarare de  Guvern si  din  ce  an  este  pentru  a  lua  la  cunostinta  
de  aceasta. Din Protocolul  si inventarul trimis  nu  rezulta  ca   pe  raza  
comunei  Muntenii  de  Sus  ar  exista suprafete ocupate  cu  lucrari  de  
imbuntatiri  funciare, adica  plantatii antierozionale, aflate  in  administrarea  
A.N.I.F. Filiala  Vaslui.  Dea lungul  anilor  din  anul 2000  incoace   au  spus   
la  inceput  ca  detin 70  de  ha, pe  urma  60  ha, 50  ha,  30  ha   si  acum  in  
ultimele  trei  adrese  spun  ca  detin suprafata de 20  ha. plantatii 

antierozionale. Roaga pe domnul prefect, ca prin autoritatea pe care o are in  
aplicarea  Legii nr. 165/2013  sa intervina pentru clarificarea situatiei create prin 
refuzul ANIF Vaslui de a pune  la  dispozitie  aceste  acte  in  vederea respectarii  
termenelor  impuse de prevederile Legii nr. 165/2013.  In  claitate  de  primar am 
propus  intr-o adresa o  intalnire  intr-un cadru  oficial  intre: pefectul  Judetului  
Vaslui,  reprefentant(ti) ai  biroului  Fond funciar din cadrul  Institutiei  
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Prefectului –Judetul Vaslui, director  A.N.I.F.-Filiala  Vaslui, primarul si 
secretarul  comunei Muntenii de Sus, directorul O.C.P.I. Vaslui si reprezentant  
Directia Silvica  Vaslui. 

  O  alta  problema  este  cu  SC  Dumbrava  SA  si  cetatenii  sunt  nemultumiti  
deoarece  se  fura spalierii si  de cativa  ani  acestia  nu  au  mai  primit  nimic. 

Dl. Prefect  raspunde  ca  va  incerca  sa  aiba  astfel  de  intalniri cu  cei  de  la  
ANIF  si  cu  primarii  si  sa  identifice  problemele. Sunt  mai  multe  unitati  
administrativ  teritoriale  care  se  confrunta  cu  problema  aceasta. 

D-na  Afrasinei  raspunde  ca  s-a  stabilit   ca  doua  zi  de  Paste  sa  se  faca  o  
adunare  cu  cetatenii  si  sa  clarifice  problemele  in  urma raspunsurilor  primite  de  
la  lichidatorul  judiciar. 

Domnul  prefect solicita  sa  fie  identificate  suprafete  de teren  degradate  care  
sa  fie  impadurite,  sa  fie  plantate  perdele. Mai  informeaza  ca  a  constituit  o  
comisie  la  nivelul  judetului  care  vor  verifica  pe  baza  de  programare curatenia  
pe  albiile  raurilor, paraurilor,  deseurile  de  la  nivelul  fiecarei  comune. O  alta  
problema   este  siguranta  in scoli,  trebuie  facuta  o  hotarare  de  consiliu  local  cu  
aprobarea  regulamentului la  unitatile  de  alimentatie  publica,  sa  fie  interzise  
vnzarea  de  tutun  si alcool  minorilor. Stiu  ca  exista  o  relatie  buna  de  colaborare  
intre  dumneavoastra, Postul  de  Politie  si  firma  cu  care  ati  incheiat  contract  de  
prestari  servicii  pentru  paza. Va  recomand  si  montarea  unui  sistem  de  
supraveghere video  in  puncte  mai  importante  ale  comunei. Cum  sarbatorile  se  
apropie,  hotii  se  vor  axa  pe  furtul  de   gaini,  de  prin magazine. 

Primarul  comunei  raspune:  
 In  aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei  avem  doar  4  functionari  
publici, aparat  mult  subdimensionat. Fiecare salariat detine 3-4 functii. La  aparitia 
Ordonantei nr. 77/2013 ne-a  fost  aprobata  organigrama  cu  un   numar  de  22  
posturi  si  am  solicitat  ministerului  sa  ne  de-a  aviz  sa  angajam. Nu  am  primit  
nici  un  aviz   si  la  jumatatea  lunii  februarie  2014  Curtea  Constitutionala  a  
declarat  neconstitutionala  O.U.G. 77/2013. 
Acum  am  trimis  iarasi  organigrama  la  ANFP  Bucuresti  pentru  a  ne  aproba  
posturile  conform  Ordonantei  63/2011. 
  Domnul  presedinte  intreaba daca se  mai  inscrie cineva la  cuvant si  constata 
ca  nimeni  nu  doreste. 

Domnul preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, că 
autoritatea deliberativă şi executivă au dat dovada capacităţii efective de a soluţiona şi 
de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, 
treburile publice, în condiţiile legii, mulţumeşte pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Comunei Muntenii  de  Sus pe luna aprilie  2014.  

Conţinutul procesului-verbal se completează cu cele ale rapoartelor, 
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,               
         NECHITA  MANOLI                                 SECRETARUL COMUNEI, 
                (cu exercitare temporara  de atributii) 
                 MONICA  BURGHELEA 
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