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JUDETUL  VASLUI                                   MUNTENII  DE  SUS, 31 ianuarie 2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta extraordinara a consiliului local din data de 31 ianuarie 2014 

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

Dispoziţia primarului nr. 44  din 28 ianuarie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 31 ianuarie 2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local 
Muntenii de Sus, începând cu orele 14,50. 

Data, ora, locul şi proiectul de ordine de zi al şedinţei s-au adus la cunoştinţa 
consilierilor telefonoic, conform  H.C.L.  nr. 47/2013 şi prin afişare pe  baza  de  
anuntului nr. 5/28.01.2014  la sediul primăriei si postarea pe pagina de internet la 
adresa www.munteniidesus.ro/webmail. 

Invitatiile  cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora şi locul 
desfăşurării a fost comunicată în termen doamnelor şi domnilor consilieri, invitaţilor, 
Instituţiei Prefectului şi Consiliului Judeţean Vaslui.  

La începutul şedinţei erau prezenţi în sală, domnul primar Anton Vasile, 
domnul viceprimar Tîrnoveanu Petruţ  şi  următorii consilieri: Afrăsînei Rodica,  
Arcăleanu Petru, Nechita Manoli, Neacşu Florin,  Simion Vasile, Agafitei Ion, Radu 
Ioan, Adam Ana si  Bîrsan Eugen. Domnul   consilier Ungureanu Ion  a  anuntat  
telefonic  ca  va  intarziia circa 15 minute. Secretarul comunei  aduce la cunostinta  
celor prezenti in sala  ca dl. consilier  Balu Ciprian va  ajunge in jurul orei 15,00 lucru  
spus de  acesta  cand  si-a ridicat materialele  de  sedinta. Lipseste nemotivat dl. 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 sunt 
prezenţi în sală şi salariati  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului –doamna  
Bozianu Manuela (contabil).  

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 prezenţi. 

Deschide şedinţa domnul presedinte Birsan Eugen, care  prezintă procesul-
verbal de la şedinta ordinară din data 17 ianuarie 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 
8 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Birsan Eugen, dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 

1. Proiect  de  Hotarare privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 30,75 mp, 
proprietate privată a doamnei  Niacşu Mariţa în scopul funcţionării sediului de  poliţie 
al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
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2. Proiect  de  Hotarare privind  stabilirea modalitatii de  efectuare a  activităţii 
de pază la nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui;  

3. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea cotei de combustibil  pentru  
serviciul  situatii de  urgenta,  motopompa PSI, utilaj  deszapezire, motocositoarea 
portabila  şi generatorul proprietatea Comunei Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui;  
 4. Proiect  de  Hotarare privind stabilirea de măsuri pentru aprovizionarea 
locuitorilor comunei Muntenii  de  Sus  cu principalele produse alimentare, în caz 
de mobilizare sau de război, în perioada 2013-2016;       

5. Proiect  de Hotarare privind  aprobarea achizitionarii serviciilor juridice  de 
consultanta, asistenta si reprezentare a Comunei Muntenii de Sus, Institutiei Primarului 
comunei Muntenii  de  Sus  si  a Consiliului  Local  Muntenii  de  Sus;   

6. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014; 
7. Prezentarea scrisa si  verbala a  Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   

de catre  urmatorii  consilieri  locali: Adam  Ana,  Birsan  Eugen, Agafitei Ion, 
Ungureanu Ion,  Neacsu  Florin,  Balu Ciprian, Ponea Iancu  si Arcaleanu Petru;   

8.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-7:

Domnul  primar  intervine  si  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  

 ANTON VASILE – primarul comunei. 
II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri 

pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare:  
a) anunţ public privind supunerea spre analiză a raportului de activitate pe 

anul 2013 a viceprimarului comunei; 
b) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea  Programului  de  exploatare   a  pasunii  comunale  pe  anul 2014; 
c) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind 

stabilirea  taxei de  gloaba pe  categorii  de  animale la  nivelul  comunei Muntenii de  Sus;
 d) Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  urmatorii  
consilieri  locali: Adam Ana,  Afrasinei Rodica  si  Agafitei  Ioan; 

Doamna Afrasinei  Rodica spune  ca  are   si  ea  2 referate pe  care  sa le  
introduca  pe  ordinea  de  zi.  Domnul  presedinte de  sedinta  raspunde  ca  referatele  
nu  sunt   proiecte  de  hotarare care sa îndeplineasca  cerinţele legii, respectiv art. 44 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare adică sa  fie  insotite de documentele corespunzatoare  pentru 
problema urgentă. La  ultimul  punct  al  ordinei  de  zi sunt „Intrebari  si  interpelari  
adresate  autoritatii  executive”  si  va  fi  prezentata  atunci. Doamna  Afrasinei 
Rodica  raspunde  ca „sunt 2 cereri  care  se refera la  2  proiecte  de  hotarare de pe  
ordinea  de  zi”. Domnul  presedinte  de  sedinta  raspunde: „aceste cereri sau referate  
sa  fie  prezentate   cand  se  ajunge   la  acele  proiecte  de  hotarare”. 

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 completata  cu 
cele  doua  proiecte  initiate  de  primarul  comunei.      

Se supune la vot ordinea de zi completata  si  se  aproba cu  10 voturi 
„pentru”.  
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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  ale  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.   

Domnul preşedinte de şedinţă propune să se intre în ordinea de zi. 
1. Domnul  preşedinte Birsan Eugen, dă citire la primul proiect de hotărâre 

de pe ordinea de zi privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 30,75 mp, 
proprietate privată a doamnei  Niacşu Mariţa în scopul funcţionării sediului de  
poliţie al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

Domnul  presedinte de sedinta  solicta  domnilor  si doamnelor  consilieri  sa  
se inscrie  la  cuvant. 

Intra in  sala  de  sedinta domnul consilier local  Balu Ciprian. 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 15/2014  privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 30,75 mp, proprietate 
privată a doamnei  Niacşu Mariţa în scopul funcţionării sediului de  poliţie al comunei 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind  stabilirea modalitatii 
de  efectuare a  activităţii de pază la nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  
Vaslui. 

Se inscrie  la  cuvant  domnul  consilier local  Arcaleanu Petru care  intreaba: 
„acest serviciu se  efectueaza  cu  persoane  fizice  din  sat  sau persoane  juridice?”. 

Domnul primar  raspunde  ca in  luna decembrie 2013  s-a  aprobat taxa  
speciala  de  paza  si  atunci  s-a  discutat si  s-a  ajuns  la  concluzia  ca  serviciul  de 
paza  sa  se  efectueze de către o societate specializată de pază şi protecţie. In  
proiectul  de  hotarare pe  care  l-a primit  fiecare  consilier local  este  inscris  acest  
fapt   precum si  faptul  ca achiziţionarea de servicii de pază, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice se face prin  incheierea unui 
contract  de  prestari  servicii. Primarul  comunei  citeste   prevederile art. 18 din 
Legea  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare precum si art. 21, alin. (1)  si (2)   
din  Hotararea  de  Guvern  nr. 301/2012 din  Normele  Metodologice  de  aplicare a 
Legii  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul  viceprimar,  Tirnoveanu Petrut  raspunde  ca  s-au  primit  oferte  
pentru  efectuarea  acestui  serviciu  si SC Rolmondo  SRL  are  preturile  cele  mai  
accesibile,  mai  mult  de  atat   aceasta firma  asigura  monitorizarea si mentenanta  la  
cele  6 puncte  de  sisteme de  alarma  din  comuna.  

Doamna  Afrasinei  intreaba  daca  s-a  incheiat  acest contract  si  vrea  si  
dumneei  sa  primeasca  programul  in  care  isi  va  desfasura  activitatea. 

Domnul  primar  raspunde  ca  aceasta  firma  va  efectua  un  numar  de  4  
(patru)  ore/zi  de paza  si protectie,  intinerariul si  orele  cand  va  efectua  acest  
serviciu va  fi  diferit  in  fiecare  zi, program  ce  va  fi realizat  impreuna  cu lucratorii  
Postului  de  Politie  Muntenii  de Sus.  

Doamna Afrasinei  insista  ca  vrea  sa  intre in posesia  acestui program 
pentru  a-i verifica  daca  isi  fac  treaba.  
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Domnul primar  ii raspunde: acest  program  nu  trebuie  facut  public  
deoarece  infractorii  pot  afla  si  vor  savarsi  infractiuni  in  momentul  cand  stiu  ca  
nu  avem  paza  prin  comuna. Recomanda  doamnei Afrasinei  Rodica  sa  se  
adreseze  Postului  de  Politie  Muntenii  de  Sus. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 10 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri” (dl. Balu Ciprian), devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 privind  stabilirea modalitatii de  efectuare a  
activităţii de pază la nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui. 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: P.H. privind aprobarea cotei de 
combustibil  pentru  serviciul  situatii de  urgenta,  motopompa PSI, utilaj  
deszapezire, motocositoarea portabila  şi generatorul proprietatea Comunei 
Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui.  

Domnul  viceprimar, Tirnoveanu Petrut  intreaba: „cum se  va  achizitiona  
aceasta  cantitate  de  combustibil  pentru  tractor  deoarece  saptamana aceasta  am  
intampinat  greutati?” 

Domnul  primar  raspunde   ca   la  sfarsitul  lunii  octombrie  2013  cand  a  
fost aprobat programul  de  deszapezire  pentru  sezonul rece 2013-2014 nu  aveam  
achizitionat  acest  tractor  si  am prins  sume  sa  la  platim  prin  virament  firmei  
care  va  efectua  deszapezirea. Avand in  vedere   faptul  ca  nu putem  sa  
achizitionam  cu  numerar combustibilul  necesar  vom  solicta firmei MOLL sa  ne  
emita un  card  si  la  sfarsitul  fiecarei  luni  se  va  emite  factura.   

Domnul  viceprimar  intreaba: „la  cine  va  sta  acest  card?” 
Domnul  primar  raspunde  ca  acest  card  va  sta  la  Presedintele Comitetului 

Local  pentru Situatii  de Urgenta  Muntenii  de  Sus  care  este  primarul  comunei 
deoarece acesta  raspunde  pentru  tot  ceea  ce inseamna  situatie  de urgenta  la  
nivelul  comunei. Mai aduce  la  cunostinta  ca  in prezent  tractorul  este  condus  de  
dl  Lapa Vasile   si  in  momentul  in  care  vom  primi  aviz de la  guvern vom  scoate 
postul  la concurs  pentru  angajarea  unei  persoane.   

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 
voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 0 voturi „abtineri”,  devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 17/2014  privind aprobarea cotei de combustibil  pentru  serviciul  
situatii de  urgenta,  motopompa PSI, utilaj  deszapezire, motocositoarea portabila  şi 
generatorul proprietatea Comunei Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui. 

4. Domnul   presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 4 al  
ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind stabilirea de măsuri pentru aprovizionarea 
locuitorilor comunei Muntenii  de  Sus  cu principalele produse alimentare, în caz 
de mobilizare sau de război, în perioada 2013-2016.      

Domnul primar al  comunei  prezinta  Programul de  aprovizionare a 
populatiei comunei cu principalele  produse alimentare  rationalizate (ratiile  de 
produse  alimentare rationalizate, necesarul  de  produse alimentare rationalizate, 
reteaua  de magazine care  va  distribui produse alimentare in regim  rationalizat  si  
operatorii economici furnizori  de  produse rationalizate si  balanta  produselor).  

Intra  in  sala de  sedinte dl. Consilier local Ungureanu Ion. 
Doamna  Afrasinei Rodica spune  ca  este  gresit  proiectul  de  hotarare  

deoarece  se  refera  la  perioada 2013-2016  si  noi  suntem  in  anul  2014. 
Secretarul  comunei  ii  raspunde  ca la  nivel national Consiliul Suprem de 

Apărare a Tării prin hotărârea nr. 13/2013 a aprobat Planul de Mobilizare a Economiei 
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Nationale pentru Apărare, valabil în perioada 2013-2016  si  noi  trebuie  sa  respectam  
acesti  indicatori. Mai  precizeaza  ca  si  prin  adresa nr. 3VS din 07.01.2013 
transmisa  de Institutia Prefectului- judetul Vaslui  si  Structura Teritoriala pentru 
Probleme Speciale  Vaslui se face  referire  la  acesta plan  de  moblizare  pentru 
perioada 2013-2016.  

Doamna Afrasinei  Rodica  doreste  sa  vada  aceasta  adresa   si  secretarul  
comunei ii  prezinta  adresa,  in final doamna  consilier  spunand  ca  nu  o  mai  
intereseaza  adresa.   

Cu  un  numar  de 12 voturi „pentru”,  0 voturi  „impotriva”  si   0 voturi 
„abtineri” proiectul  de  hotarare  devene  Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2014 
privind stabilirea de măsuri pentru aprovizionarea locuitorilor comunei Muntenii  de  
Sus  cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau de război, în 
perioada 2013-2016.      

5. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  
nr. 5 al  ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind  aprobarea achizitionarii serviciilor 
juridice  de consultanta, asistenta si reprezentare a Comunei Muntenii de Sus, 
Institutiei Primarului comunei Muntenii  de  Sus  si  a Consiliului  Local  
Muntenii  de  Sus. 

Doamna  Afrasinei  Rodica   depune  referatul  cu nr. 427 din 31.01.2014 si  
aduce  la  cunostinta  faptul  ca  „pe  rolul  instantei  de  judecata  se  afla  un  proces  
si nu  trebuie  sa  angajam  un  avocat  deoarece  secretarul este  juristul  primariei  si  
ne  reprezinta  in  instanta. Procesul  il  vom  castiga  si  domnule  primar  veti  fi  
nevoit  sa  platiti. S-au pus 10  taxe  la  oamenii  astia  necajiti,  asa  cum  sunt  ei  si  
acum  vreti  sa  platiti  avocati, nu  avem  bani  pentru  platirea prestatiilor  altora.  
Daca secretarul nu  face  acest  lucru  se  poate  cere  un  jurist  de  la  consiliul  
judetean   sau prefectura  ca  asa  spune  legea”. 

Domnul  primar  raspunde:  „am initiat  acest  proiect  de hotarare in baza: 
-dispozitiilor art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, potrivit carora: „(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt 
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.  

(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de 
primar sau de preşedintele consiliului judeţean. 

(3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o 
persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte 
interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei 
publice locale respective, în justiţie.”. 

- dispozitiilor art. I alin. (2) din  OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative; 

„(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, 
de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice 
prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică 
angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile 
legii, numai cu aprobarea: 

    a) ................. 
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    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, 

- „A fost realizata publicarea anuntului privind elaborarea proiectului 
Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, în 
contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 1/06.01.2014 în 
Registrul special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de 
acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local, si care a făcut obiectul  
afisării la Primărie, în spatiul accesibil publicului si  pe  cite-ul primariei tot  in  ziua  
de 06.01.2014;  

pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale. 

Avand in vedere complexitatea lucrarilor aferente acestui litigiu precum si 
volumul foarte mare de lucru  din cadrul Primariei  comunei  Muntenii  de  Sus ce 
presupune pregatirea apararilor in litigiile privind fondul funciar, contencios 
administrativ, recuperarea debitelor datorate bugetului local al comunei Muntenii  de  Sus 
si  altele  propun Consiliului Local al comunei Muntenii  de Sus adoptarea Proiectului de 
Hotarare privind  aprobarea achizitionarii serviciilor juridice  de consultanta, asistenta si 
reprezentare a Comunei Muntenii de Sus, Institutiei Primarului Muntenii  de  Sus  si  a 
Consiliului  Local  Muntenii  de  Sus.” 

 Se  inscrie  la  cuvant domnul consilier Agafitei  Ion care precizeaza  ca  „in  
acest  proces pe care  il  avem  pe  rolul Tribunalului Vaslui  sunt  implicati 2 parati:  unul  
fiind  Consiliul  Local Muntenii  de Sus  si  unul  fiind Institutia Primarului  comunei 
Muntenii  de Sus.  Fiecare  avem  dreptul  sa  ne platim  avocatul  nostru,  consiliul  local  
pe  o  parte  si  primarul  pe  alta  parte. Eu  nu  sunt  de  acord  sa  vina  si  sa  ne  
reprezinte  in  instanta  un  jurist  de  la prefectura  sau  Consiliul  judetean Vaslui, nu  as  
avea  incredere  in  acesta. Legislatia  in vigoare  ne  perimite  acest  lucru”. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 9 
voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 3 voturi „abtineri”( d-na Afrasinei Rodica, dl. 
Balu Ciprian  si dl. Arcaleanu Petru), devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 
19/2014 privind privind  aprobarea achizitionarii serviciilor juridice  de consultanta, 
asistenta si reprezentare a Comunei Muntenii de Sus, Institutiei Primarului comunei 
Muntenii  de  Sus  si  a Consiliului  Local  Muntenii  de  Sus. 

Domnul  presedinte propune  o  pauza  de  5  minute. In  unanimitate  de  
voturi  este  aprobata  o  pauza  de  5  minute. 

Se  reiau lucrarile   sedintei  dupa  cinci  minute. 
6.  Domnul  presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 6 al  

ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2014. 
Doamna  consilier local, Afrasinei Rodica citeste  referatul nr. 426/31.12.2014  

si  spune  ca  nu  este  de acord  cu  acest  proiect  de  hotarare.  
Domnul  primar raspunde:  

- A fost afisata  anexa la proiectului bugetului local pe anul 2014 pe cite-ul 
primariei, în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- La  sedinta  ati  fost  chemati  mai  devreme  cu  o  jumatate  de  ora  de 
inceperea sedintei  deoarece  este  o  sedinta  extraordinara, avand in  vedere  ca  am  
tinut  sedinta  ordinara luna  aceasta si nu putem face sedinta de comisie, pentru  a  
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putea  consulta  contabilul sau  initiatorul  proiectului,  pentru  a pune  intrebari  sau   a  
aduce  amendamente  la proiectul  de buget pe  care l-ati  primit  odata  cu  convocarea 
acestei  sedinte”. 

Doamna Afrasinei  Rodica spune  ca  „nu  am  fost  convocata  cu  5  zile  
inainte  de  sedinta  cum  spune  legea, eu  fiind  invitata  cu  trei  zile  inainte de 
sedinta  si  nu se  poate aproba  bugetul  in  aceasta  sedinta”.  

Secretarul  comunei  raspunde  ca aceasta  este  sedinta  extraordinara  si  se  
convoaca  cu  cel putin trei  zile  inainte  de  sedinta  conform  art. 39 alin. (2), (3), (5) 
şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Convocarea  consiliului  local  s-a  facut  in  data  de 28 
ianuarie 2014  si  este in  termen legal. 

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 1 voturi „abtineri” (d-na Afrasinei Rodica), 
devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2014  privind aprobarea  bugetului  local 
pe anul  2014.  

In  continuare  domnul presedinte  de  sedinta informeaza domnii  consilieri  
ca  se  trece  la  punctul nr. 7  al ordinei  de  zi: Prezentarea scrisa si  verbala a  
Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   de catre  urmatorii  consilieri  locali: 
Adam  Ana,  Birsan  Eugen, Agafitei Ion, Ungureanu Ion,  Neacsu  Florin,  Balu 
Ciprian, Ponea Iancu  si Arcaleanu Petru. 

Domnul   consilier  Arcaleanu Petru  prezinta  raportul  de  activitate pe 
perioada 2012-2013 si il inmaneaza  secretarului  comunei pentru  a  fi  anexat  la  
dosar.  Secretarul  comunei  comunica  domnilor  consilieri  ca rapoartele  de  
activitate  se  fac  anual si  pe  ordinea  de  zi  este  inscris ”Raportul   de  activitate  pe  
anul  2012”, problema  cu  care  ne-am  confruntat  si  in  sedinta  ordinara  din  data  
de 17 ianuarie 2013,  dar  tot  nu  s-a inteles.    

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 si  in  aceasta 
sedinta ca  si in  cea din  data  de 17.01.2014  faptul ca  va  fi  introdus  pe  ordinea  de  
zi  a  fiecarei  sedinte  prezentarea  nominala de  rapoarte de  activitate  pentru  
consilieri  locali  care nu  au  intocmit. 

In  continuare  domnul  Birsan Eugen  atentioneaza  consilierii  locali  ca  se  
trece  la  utimul  proiect  al  ordinei  de  zi:  Intrebari  si  interpelari   adresate  
autoritatii  executive. 

Domnul  Arcaleanu  Petrut  spune  ca  nu  este  multumit  de  deszapezirea  
care  s-a  facut  in cursul  acestei  saptamani,  pe  linia  lui  Treanca masinele  trebuiau  
sa  dea  cu  spatele  pentru  a  se  intoarce  inapoi.  

Domnul  primar  raspunde  ca  utilajul  a  fost  de  trei  ori  pe  aceasta  linie  
lucru  pe  care  il  poate  confirma  domnul  viceprimar  deoarece  acesta  a  fost  
personal  prezent  la  deszapezire. 

Domnul  consilier  Ungureanu Ion propune  ca  pentru desfasurarea  acestei  
activitati  si in  special, soferul   tractorului   sa  fie  numita  o  persoana buna,  
responsabila si  profesionista,  nu  sa  zgaraie  zapada.  
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Domnul viceprimar  raspunde  ca  in  ziua  de  luni 27 ianuarie 2014 a stat  la  
deszapezit  drumurile  din  comuna  de  dimineata  de  la  ora 04,00  pana  la  ora  
20,00.  

Domnul  consilier  Ungureanu Ion propune sa se puna  lanturi  la  tractor  si  sa  
se  faca CASCO utilajului  pentru  o buna  eficientizare.  

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 ianuarie  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,               
          EUGEN  BIRSAN                          SECRETARUL COMUNEI, 
             (cu exercitare temporara  de atributii) 
           MONICA  BURGHELEA  
          

 


