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JUDETUL  VASLUI                              MUNTENII  DE  SUS, 15 decembrie  2014 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta extraordinara a consiliului local din data de 15 decembrie  2014 

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

Dispoziţia primarului nr. 397  din 12 decembrie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 15 decembrie 2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local 
Muntenii de Sus, începând cu orele 09.00. 
 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 si pe cit-ul institutiei  la  adresa munteniidesus.ro. 

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 si 
urmatorii consilieri locali: 
 Tirnoveanu Petrut, Nechita Manoli, Simion Vasile, Agafitei Ion,  Bîrsan Eugen, 
Adam Domnita, Arcaleanu Petru, Ungureanu  Ion, Afrasinei Rodica si Ponea Iancu. 
Lipsesc nemotivat  domnii consilieri: Balu Ciprian, Neacsu Florin si Radu Ioan. Participă 
de drept la lucrările consiliului local d-ra Burghelea  Monica, secretarul comunei,  cu  cu 
delegare  temporara de atributii.  
 În baza art.52 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 este prezenta în 
sală doamna Bozianu Manuela, consilier (contabil) - salariat  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  10 consilieri 
locali prezenţi. 

Domnul presedinte de sedinta  prezintă procesul-verbal de la şedinta 
extraordinară din data 24 noiembrie   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 10  
voturi „pentru” ,  0 „abţineri” si  0 „contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ponea Iancu dă citire la  ordinea de zi: 
1. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de 

Sus  pe anul 2014 (Rectificarea a V-a); initiator, primarul comunei 
2.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 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.  

Nimeni  nu  doreste  sa  se suplimenteze  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: 
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„Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliu la propunerea celui care ..… a cerut 
întrunirea Consiliului”, cere să se  supună spre aprobare ordinea de zi conform  
convocarii efectuate   de  primarul  comunei şi  a suplimentarii ordinei  de zi.     

Se supune la vot ordinea de zi   si  se  aproba cu  10 voturi „pentru”.   
1. Domnul presedinte  de sedinta anunta ca  se  trece la  discutarea primului 

proiect  al  ordinei  de  zi: Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al 
comunei Muntenii de Sus  pe anul 2014 (Rectificarea a V-a); initiator, primarul comunei.  

Domnul primar  isi  cere  permisiunea  sa  prezinte  cele  doua  adrese in  baza  
carora  a  convocat  consiliul local  in  sedinta  extraordinara: 

a) adresa nr. 14433/10.12.2014 a  Institutiei  Prefectului  -Judetul  Vaslui  prin  
care  solicita  convocarea  consiliului local de  indata in  vederea  rectificarii bugetului 
de venituri  si  cheltuieli, pentru implementarea masurilor  prevazute  de MDRAP; 

b) adresa MDARP nr. 103429/09.12.2014 prin  care  solicita luarea unor  
masuri  de  catre  autoritatile  administratiei  publice  locale in  vederea respectarii OUG 
nr. 70/2014 privind  rectificarea  bugetului  de  stat pentru  anul 2014  si unele  masuri  
bugetare. 

 Doamna consilier Afrasinei Rodica spune  ca  nu  a primit raspuns  la  unele  
cereri depuse.  

Domnul primar  da  citire  la  cererile depuse si  incerca  sa-i raspunda, precizand-
ui ca  dispozitiile si  hotararile  cu  caracter  individual  se  comunica  numai  persoanelor  
in  cauza la  care se refera  dispozitia  sau  hotararea. Adresa cu viza  de legalitate cu 
privire la alegerea  viceprimarului s-a inmanat  tuturor  consilierilor odata  cu inmanarea  
materialelor de la  sedinta  de consiliu extraordinara din data de 24.11.2014, fiecare 
consilier semnand de primirea acestora (lucru  ce rezulta si  din  adresa de convocare  a 
sedintei). Informeaza  ca Prefectul judetului  a introdus actiune de anulare a  celor trei  
hotarari in instanta. 

In continuare  au loc  discutii  contradictorii  intre  doamna Afrasinei Rodica  si 
primarul comunei. 

Secretarul  comunei  anunta  ca  nu  mai  consemneaza  nimic  in  procesul  verbal 
si 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.  

Discutiile  continua  pana la  inscrierea  la  cuvant  a  domnului consilier local  
Ungureanu  Ion  care  specifica  ca  pe  ordinea  de  zi  se  discuta  proiectul  cu  
rectificarea  bugetului  local  nu  sa  discutam cererile  doamnei Afrasinei. 

Domnul  presedinte  de  sedinta  da  cuvantul  doamnei  contabil sa  prezinte  
rectificare  de  buget  si  prezinta  raportul  competimentului  de  specialitate. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi 
„pentru”, 0 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri”(doamna Afrasinei Rodica), devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Muntenii de Sus  pe anul 2014 (Rectificarea a V-a).  

2. In  continuare  domnul  presedinte de sedinta, Ponea Catalin  atentioneaza  
consilierii  locali  ca  se  trece  la  utimul  proiect  al  ordinei  de  zi:  Intrebari  si  
interpelari   adresate  autoritatii  executive. 

Domnul primar informeaza  domnii  consilieri  ce  proiecte  vor  urma  la  
urmatoarea  sedinta si  solicita  sa  faca  propuneri pentru  a intocmi proiectele: 
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a) Proiect  de  hotarare privind  stabilirea modalitatii de  efectuare a  activităţii de 
pază la nivelul Comunei Muntenii  de  Sus in anul 2015. Solicita  domnilor  consilieri sa  
discute daca  mai  doresc ca  paza sa  se  efectueze tot  de către o societate specializată de 
pază şi protecţie deoarece trebuie  achiziţionat  serviciul de pază, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice prin  incheierea unui contract  de  
prestari  servicii  si  trebuie  sa  existe hotararea  consiliului  local.  

Domnul consilier Tirnoveanu Petrut propune sa se  mearga in  continuare  cu  o  
societate  specializata  de  paza  cu  4  ore  pe  zi  deoarece  este  foarte  greu  sa  angajam 
oameni  din sat,  sa-i  specializam  si  sa-si  faca  treaba  asa  cum  trebuie.  b) 
Proiect  de  hotarare  prvind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pe  anul  2015. 
Domnul Agafitei  Ion  propune  sa  ramana  la  acelasi  nivel  ca  in anul 2014  deoarece  
asa  a spus  primul ministru, Victor  Ponta. 
 Domnul  consilier  Ungureanu  Ion  propune  sa  se  faca  ceva  cu  loturile de teren 
care se pot  inchiria  proprietarilor  de  masini mari si utilaje deoarece se aduc  bani la 
bugetul local.   
 Domnul  primar  raspunde ca sunt  trei  comisii  de  specialitate  in  cadrul  
consiliului  local  si  sa  aiba initiativa  si  sa  rezolve  problema. 
 Domnul  Ungureanu Ion  precizeaza  ca  aceste  comisii  trebuie  sustinute si  
ajutate  de  catre aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei. 
 Dommnul  primar,  Vasile  Anton informeaza  ca  sunt  trei  probleme importante 
cu  care  ne  confruntam: 
1. problema  stanilor – au  fost  stricate  aproape  toate   stanile temporare si  vom face  
ca  sa  dispara  toate care  au  fost  construite  abuziv, 
2. cele 12  locuri  de casa –am  emis  dispozitia  cu  numirea  comsiei  asa  cum  prevede  
Legea  nr. 15/2003, hotararea  CL  cu  criteriile  de  acordare, trebuie  facut  un PUZ  si  
comisia  sa-si  faca  treaba  si  sa  atribuie  terenurile, forul  decizional  fiind C.L.  Dl. 
Ungureanu Ion  propune  sa  scoata  la  licitatie loturile  de  teren  deoarece  este  greu  sa  
imparti 12 loturi  la  200  si  ceva  de  cereri (solicitari). Dl Tirnoveanu  spune  ca  este  
corect  ce  spune  si  primarul  si  dl  Ungureanu  Ion. Sunt  facute  lotizarile  sa  se  faca  
celalte demursuri  si  comisia  sa-si  faca  treaba. 
3. loturile de teren care se pot  inchiria  proprietarilor  de  masini mari si utilaje 
  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 decembrie  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. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               
         Ponea   Iancu                                         SECRETARUL COMUNEI, 
                                   (cu delegare   de atributii) 
           MONICA BURGHELEA 

 


