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JUDETUL  VASLUI                              MUNTENII  DE  SUS, 24 noiembrie  2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta extraordinara a consiliului local din data de 24 noiembrie  

2014 
 

Convocarea consiliului local în această şedinţă extraordinară s-a făcut prin 
Dispoziţia primarului nr. 377  din 21 noiembrie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 24 noiembrie 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  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, Radu Ioan,  
Bîrsan Eugen, Adam Domnita, Arcaleanu Petru, Ungureanu  Ion Neacsu Florin, 
Afrasinei Rodica si Ponea Iancu. Lipseste nemotivat  domnul consilier Balu Ciprian. 
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 sunt prezenţi 
în sală doamna Bozianu Manuela, consilier (contabil) si Brezianu Dan Laurian, 
inspector (urbanism) - 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 
extraordinară din data 13 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 „abţineri” si  0 „contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ponea Iancu dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 
1. Proiect  de  Hotarare privind sprijinirea elaborarii strategiei de dezvoltare 

locala a teritoriului „Movila lui Burcel” Vaslui-Nord pentru perioada 2014-2020; 
2. Proiect  de Hotarare privind aprobarea  Programului de pregătire, deszăpezire 

şi combaterea poleiului pe drumurile comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie 
2014-15 martie 2015; 
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3. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 
Muntenii de Sus, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale  “Ion Agarici” 
Muntenii de Sus; 

4. Proiect de Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in 
vederea construirii unei locuinte proprietate personala de catre domnul Ciobotaru 
Pavel; 

5. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii 
de Sus  pe anul 2014 (Rectificarea a IV-a); 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat pentru 
judetul Vaslui si a “Listei de investitii prioritare” pentru perioada 2014-2020; 

7.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 

Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-6:  ANTON VASILE – primarul comunei 
Muntenii de Sus. 

II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri pentru 
asigurarea conducerii şedinţei următoare:  

a) anunţ public privind aprobarea taxelor  si  impozitelor  pe anul 2015;                                            
b) Alte  propuneri ale  consilierilor locali pentru asigurarea conducerii şedinţei 
următoare.  

 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.  

Se  inscrie  la  cuvant domnul  primar, Anton Vasile care solicitata  la punctul nr. 
6 al ordinei de zi si anume Proiect de Hotarare privind aprobarea Master Planului 
actualizat pentru judetul Vaslui si a “Listei de investitii prioritare” pentru perioada 
2014-2020 sa fie  discutat  primul deoarece avem doi reprezentanti  ai A.P.C. Vaslui 
care  vor  sa  ofere  niste  informatii  despre acest proiect. 

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 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  12 voturi „pentru”.  Se supune  
la  vot  si modificarea ordinii discutarii  proiectelor   propusa  de catre domnul primar  
si este  aprobata 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.   

Doamna Afrasinei Rodica spune  ca  „am de  depus  o  intampinare care  sa  fie  
consemnata in procesul  verbal, termenul de  exercitare  a  functiei  de  secretar a  
expirat  in octombrie  si  acum  in  baza  carui document  detine  aceasta  functie 
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secretara?”. Inmaneaza  secretarului comunei „intampinarea”  despre  care  face  
vorbire. 

Domnul primar  precizeaza  ca  prin Dispozitia  nr. 355/2014  au fost delegate 
atributiile de  secretar al comunei Muntenii  de  Sus, judetul Vaslui, în  perioada 15 
octombrie 2014 -31 decembrie 2014, d-rei  BURGHELEA MONICA, consilier 
superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de  Sus. 
Dispozitia a primit  confirmare  de legalitate  din partea  Institutiei Prefectului –
Judetul Vaslui. 

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 conform modificarii intervenite,  privind   aprobarea 
Master Planului actualizat pentru judetul Vaslui si a “Listei de investitii 
prioritare” pentru perioada 2014-2020. 

Domnul  primar Anton Vasile  aduce  la  cunostinta  ca a initiat  acest proiect  
de  hotarare  avand  in  vedere solicitarea  Asociatiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti prin care ne  
propune  aprobarea in  cadrul  Consiliului  local  a  Master Planului actualizat pentru 
judetul Vaslui si a “Listei de investitii prioritate” pentru perioada 2014-2020.  

Prin Hotararea Consiliului Local   nr. 49/2014  Comuna Muntenii  de Sus s-a  
asociat  la Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi 
si orasul Negresti.  

Asociatia s-a constituit in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, 
administrarii,  finantarii, exploatarii, monitorizarii si  gestionarii in  comun a 
serviciului de alimentare  cu apa si de canalizare pe raza de competenta  a unitatilor  
administrativ teritoriale membre, precum si  realizarea  in comun a unor proiecte de 
investitii publice de interes  zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau 
dezvoltarii, dupa  caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului  pe baza 
strategiei de dezvoltare  a Serviciului in judetul  Vaslui. 

Unul  dintre reprezentantii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de 
Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din 
municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti se inscrie la  cuvant  si precizeaza 
unele  aspecte cu privire la derularea  acestui proiect: 

- proiectul de canalizare se realizeaza numai in localitatile cu peste 2000 
locuitori; 

- comuna Muntenii de Sus  este aproape de Vaslui  si  conducta  va fi 
legata la sistemul de aglomerare  Vaslui; 

- este imperios  necesara  aprobarea Master Planului actualizat pentru 
judetul Vaslui si a “Listei de investitii prioritare” deoarce  ne  aflam la finele anului 
2014 si U.E. ne cere acest lucru; 

- ca si contributii va fi  o  cota de cofinantare din partea  bugetului local, pe  
care  nu  o stim inca;  

- U.A.T. Muntenii de Sus  va  fi beneficiarul  acestei lucrari; 
- Aquvas  Vaslui se va ocupa  de aceste lucrari;  

Domnul Agafitei Ion, consilier local  spune  ca  acest proiect este  bine  
organizat la nivel de judet si trebuie aprobat.  
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Doamna consilier, Afrasinei Rodica spune  ca „trebuie consultati  cetatenii in  
aceasta problema, eu nu  pot  sa decid in locul lor”. 

Domnul consilier, Tirnoveanu Petrut  ii  raspunde  doamnei  Afrasinei  
Rodica ca  in  calitatea  pe  care  o  are  acum,  reprezinta  cetatenii si  interesele  
acestora. 

Domnul primar raspunde  ca  noi  am  aderat  in urma  cu trei luni  la  aceasta  
asociatie, avem in  derulare  un proiect  de  aductiune  de  apa  care  se  afla in faza  de  
executie  in proportie de 63% si finantat  pe  ordonanta  28.  Acum, in cadrul acestui 
proiect  despre  care  discutam  suntem  inscrisi  cu  20  km  de  canalizare. Avem 
ridicari topo, studii de  fezabilitate. 
         Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 68/2014 privind   aprobarea Master Planului actualizat pentru 
judetul Vaslui si a “Listei de investitii prioritare” pentru perioada 2014-2020. 

2. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect  de  Hotarare privind 
sprijinirea elaborarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului „Movila lui 
Burcel” Vaslui-Nord pentru perioada 2014-2020.  

Domnul primar aminteste ca  prin Hotararea Consiliului Local Muntenii  de 
Sus  nr.  9 din 17.02.2010 privind asocierea comunei Muntenii de Sus cu o  serie de 
comune in vederea constitutirii Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Movila lui 
Bucel” Vaslui-Nord  am  aderat  la  aceasta  asociatie cu înca 14  comune din judetul 
Vaslui  si una  din judetul Iasi.  

Avand  in  vedere  ca  s-a finalizat proiectul  finantat prin Sub-Masura 19.1 –
Sprijin  pregatitor pentru  elaborarea Strategiilor  de  Dezvoltare Locala (S.D.L.), 
asociatia trebuie  sa  depuna  o noua  Strategie de Dezvoltare Locala în vederea  
selectarii asociatiei  ca  si  G.A.L. 
 Aceasta  hotarare  de  consiliu local  trebuie  adoptata pentru sustinerea 
pregătirii Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului  “Movila lui Burcel” Vaslui-
Nord, pentru perioada 2014-2020, proiect finanțat prin Măsura 19, Sub-Măsura 19.1. - 
"Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală" -  în vederea 
selectării asociației ca și G.A.L. 
 In cadrul G.A.L.-lui am  castigat doua proiecte:  unul pe  care l-am  
finalizat de implementat  prin care  am  achizitionat  un utilaj  pentru  deszapezire  si  
unul  care  a  fost  declarat  eligibil (dotare  camin  cultural) pentru  care  trebuie  sa  
semnam  contractul  de  finantare in cel mai scurt  timp. 
 Domnul consilier, Ion Agafitei  spune  ca trebuie sa fim  de  acord  cu  
acest proiect deoarece  sunt  mici  si mari  fermieri  care  pot  accesa proiecte. Intreaba  
care  sunt  fermierii  de  pe raza  comunei  care au  accesat proiecte  in GAL? Cu  
stanile  care  s-au  construit  la  marginea  pasunii  cum este? Nu o  spun  in nume de 
rau  dar  acesti  fermieri  trebuie  sa  detina  un  act  care  sa  faca  dovada  proprietatii  
pentru   a  accesa proiecte. 
 Domnul  primar  raspunde  ca  au  accesat  proiecte domnii Profir Ion,  
Brodoceanu Vasile. Cu privire la  stani  au  venit  acesti  fermieri  chiar  astazi  
dimineata  care  au  solicitat sa  traga apa   acolo. O  sa  avem in  vedere  ca la  
intocmirea  programului  de  exploatare  a  pasunii  sa  cuprindem  sume  si  sa-i  
ajutam putin  si  cu  ajutorul  acestora poate  vom  rezolva problema. Le-am propus  sa  
se  constituie  in  asociatie  pentru  a  concesiona/inchiria  un  trup de pasune.  
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 Doamna  Afrasinei Rodica  intreaba  de  ce   a  dat  teren  pentru  cei  cu  
animale   si la  cei  cu masini  nu  a   dat? 
 Domnul  primar  raspunde  ca  este  o comisie  din  cadrul  consiliului  
local  stabilita  prin H.C.L.  care  trebuia sa duca  la indeplinire acest lucru,  dar nu  a 
facut nimic. 

 Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 
11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri” (d-na Afrasinei Rodica), 
devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2014 privind   sprijinirea elaborarii 
strategiei de dezvoltare locala a teritoriului „Movila lui Burcel” Vaslui-Nord pentru 
perioada 2014-2020.  
 3. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect  de  Hotarare privind 
aprobarea  Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe 
drumurile comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014-15 martie 2015. 

 Domnul presedinte  de  sedinta intreaba  daca  sunt intrebari. Constata  ca 
nu se inscrie nimeni  la  cuvant.  
 Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 70/2014 privind aprobarea  Programului de pregătire, 
deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile comunale în perioada de iarnă 15 
noiembrie 2014-15 martie 2015. 
 4. Se continua cu punctul 4 al ordinei de zi: Proiect  de  Hotarare privind 
desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Muntenii de Sus, în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale  “Ion Agarici” Muntenii de Sus. 
        Domnul Primar, Anton Vasile precizeaza ca potrivit prevederilor art.4 din 
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 
consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,  Consiliul de 
administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza: in cazul 
unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul 
de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre 
didactice, inclusiv directorul unitatii de invatamant, 2 reprezentanti ai parintilor, 
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. 
Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie 
din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva.   
La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul 
de administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului 
consiliu de administratie. 
 Datorita modificarilor  legislative intervenite  suntem nevoiti   sa  adoptam 
o noua  hotarare de consiliu  local. Invita  domnii consilieri locali  sa faca propuneri.  
 Doamna consilier Afrasinei Rodica  il propune pe domnul  consilier 
Tirnoveanu Petrut. 
 Doamna consilier local Adam Domnita propune pe domnul consilier 
Simion Vasile  sa  faca parte  din  consiliul  de  administratie  din cadrul Scolii 
Gimnaziale Ion Agarici Muntenii de Sus. 
 Presedintele de sedinta supune  la  vot  propunerile propuse.  

 Intervine secretarul comunei  care  informeaza pe cei prezenti ca aceasta  
hotarare  are  caracter  individual  si  conform art. 45, alin. (5) din Legea  nr. 215/2001 
„Hotararile  cu  caracter  individual  cu privire  la persoane vor  fi  luate  intotdeauna 
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prin  vot  secret”. Art. 51, alin. (1) din Ordonanta  nr. 35/2002 prevede  ca  „pentru  
exercitarea  votului  secret se  folosesc  buletine  de  vot”. 

Secretarul  comunei merge  sa  dactilografieze buletine de vot  cu propunerile  
facute si revine in  sala si  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.  
 In  acelasi  timp secretarul comunei pune  la  dispozitie pe  masa unde  se  
voteaza   urna  de  vot.  

Toti cei 23 consilierii  locali prezenti  voteaza in  secret  inscriind DA sau NU 
in dreptul  celor  doi  candidati propusi si 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: 
-  3 voturi DA pentru domnul Tirnoveanu Petrut; 
- 8 voturi DA pentru domnul Simion Vasile; 
- 1 vot nul.  
  Presedintele  comisiei  de  validare  citeste  procesul-verbal  nr. 5550 din 

24.11.2014 pe  care  îl preda  secretarului  comunei împreuna  cu  buletinele de vot  
pentru  a  fi  anexate  la  dosarul  de  sedinta.  
  In  urma  voturilor  valabil  exprimate  hotararea  consiliului  local  se  va 
denumi: Hotararea nr. 71/2014 privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 
Muntenii de Sus, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale  “Ion Agarici” 
Muntenii de Sus. 

5. Se continua cu punctul 5 al ordinei de zi: Proiect  de  Hotarare privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal in  vederea  construirii unei locuinte 
proprietate personala de catre  domnul Ciobotaru Pavel. 

Domnul primar aduce  la  cunostinta  ca  in sedinta de consiliu  din  luna  iulie si 
august 2014 s-a mai  discutat cererea  adresata de domnul Ciobotaru Pavel prin care 
solicita propunerea spre dezbatere si aprobare a  unui Plan Urbanistic Zonal  pentru 
trecerea in intravilan a  terenului in vederea construirii unei locuinte proprietate 
personala si  a fost aprobata.  

Domnul presedinte  de  sedinta, Ponea Catalin  intreaba  domnii  consilieri  daca  
sunt  intrebari  cu privire la  proiectul acesta. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 72/2014 privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal in  
vederea  construirii unei locuinte proprietate personala de catre  domnul Ciobotaru 
Pavel. 

6. Se  continua  cu punctul nr. 6  al  ordinei de zi: Proiect de Hotarare privind 
rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Sus  pe anul 2014 
(Rectificarea a IV-a).  

Domnul  primar  informeaza  ca au  fost  primite  materialele  cu  rectificarea  
de  buget  si invita  contabilul primariei  sa  faca o  mica  expunere  a  rectificarii.  

Doamna  contabil  prezinta  capitolele  unde  se  rectifica  bugetul  si  cu  ce  
sume.  
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Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 73/2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii 
de Sus  pe anul 2014 (Rectificarea a IV-a).  

7. 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  ca  astazi  a  convocat  comisia  
de urbanism  din  cadrul  consiliului  local pentru  a  discuta  cererea  doamnei dr. 
Popa  Magda prin care  solicita  prelungirea  contractului decomodat pentru  spatiul in 
care  functioneaza  cabinetul medical individual. Domnul primar  prezinta procesul- 
verbal al  comisiei  prin care propune initierea unui proiect de hotarare  prin  care sa  
se inchirieze  acest  spatiu din domeniul public  pe  un  an de  zile cu posibilitate de 
prelungire. Chiria  propusa de  comisia de urbanism  este  de 3 euro/m.p./an  pentru  
cabinetul  medical  individual  si 1 euro/m.p./an pentru  cabinetul stomatologic. 

Se  mai  pune  problema  terenului  din  fata  spalatoriei  auto  din  localitatea  
Satu-Nou. Pentru  a  se obtine  avizul de  la Drumurile Nationale  si  obtinerea  
autorizatiei  de  construire  este  nevoie sa se inchirieze/concesioneze  acea suprafata   
mica  de  teren. Se propune  initierea unui proiect de hotarare. 
  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 noiembrie  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 

 


