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JUDETUL  VASLUI                                                 MUNTENII  DE  SUS, 16 mai 2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara a consiliului local din data de 16 mai  2014 

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

primarului nr. 184  din 09 mai   2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să aibă loc în data 
de 16 mai    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  pagina  de  internet 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 www.munteniidesus.ro/webmail  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 motivat  domnul consilier Neacsu Florin. 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 - Bozianu Manuela 
(contabil).  
 Din partea  Consiliului Judetean Vaslui  participa la lucrarile sedintei  in  
calitate  de  invitat  domnul  consilier judetean - Trifan Ciprian. 
 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 14 aprilie 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 alegerea consilierului care va conduce şedinţele 

Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile mai, iunie si iulie 2014;     
 2. Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea aderării Comunei Muntenii  de Sus  
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitana Vaslui;   
 3. Proiect  de  Hotarare  privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la 
Scoala  Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui;    
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 4. Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea evaluarii activitatii in domeniul 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2013;         
 5.   Proiect  de  Hotarare     privind adoptarea  unor  masuri  pentru  functionarea  
Muzeului „Traditiilor”  din comuna Muntenii  de  Sus;      
 6. Proiect  de  Hotarare     privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui;  
 7. Proiect de Hotarare  pentru aprobarea Regulamentului privind  condiţiile de 
autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi a diverselor 
activităţi desfăşurate pe domeniul public din comuna Muntenii de Sus;   
 8. Proiect  de  Hotarare  pentru  aprobarea Regulamentului privind premierea 
elevilor din invatamanul preuniversitar  care  obtin rezultate deosebite  la olimpiade și 
concursuri școlare;   

9. Proiect  de  Hotarare  privind adoptarea scrisorii de mulţumire publică 
adresată elevei VARTOLOMEI IOANA pentru rezultatele obţinute la concursuri  
şcolare;   

10. Proiect  de  Hotarare  pentru stabilirea de măsuri în domeniul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice la nivelul comunei Muntenii  de Sus;   
 11. Proiect  de  Hotarare privind stabilirea unei taxe speciale pentru Serviciul de 
salubrizare, din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide 
in judetul Vaslui”;            
 12.  Proiect  de  Hotarare     pentru utilizarea excedentului bugetului  local, in 
cursul  anului 2014;          
 13. Proiect  de  Hotarare   privind rectificarea bugetului  local  al comunei 
Muntenii de Sus, pe anul 2014 - (rectificarea I);       
 14. Proiect de Hotarare privind achizitionarea unui autoturism pentru 
functionarea Unitatii Administrativ Teritoriale Muntenii de Sus;    
 15.  Prezentarea scrisa si  verbala a  Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   
de catre  urmatorii  consilieri  locali: Neacsu  Florin si   Ponea Iancu;     
 16. Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  urmatorii  
consilieri  locali: Adam Ana,  Afrasinei Rodica  si  Agafitei  Ioan;     
 17. Inmanarea secretarului  comunei a Declaratiilor  de  avere si a Declaratiilor  
de  interese  de catre urmatorii consilieri locali: Birsan Eugen, Ponea Iancu si 
Afrasinei Rodica,  pentru   a  fi  inregistrate  in  registrele  speciale  si  transmise  la  
A.N.I.;   

18.   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, respectiv art. 44 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare adică sa  fie  
insotit de  raportul compartimentului de resort şi raportul comisiei de specialitate 
pentru problema urgentă.  

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.     
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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.   

Intervine  domnul consilier Agafitei Ion  care  propune  ca  inainte  de  a  se  
discuta  proiectele  de pe  ordinea  de  zi  sa  se  discute  cererea  domnului  Afrasinei  
Petru pentru  a  nu  sta  cetateanul  pana  la  sfarsitul  sedintei,  fiind  un numar mare  
de  proiecte pe  ordinea  de  zi.  

Se  supune  la  vot  aceasta propunere  si  toti cei  12  consilieri  prezenti in  sala  
voteaza „pentru”  discutarea cererii adresata de domnul Afrasinei Petru.  

Domnul  presedinte  de  sedinta  da  citire  cererii  adresate  de  domnul 
Afrasinei Petru prin  care solicita inchirierea  suprafetei  de 2.000 mp teren in Ses din 
Sus, la limita  cu hotarul Moara Domneasca, langa  pasunea  comunala.  

Domnul Afrasinei Petru  spune  ca  a mai  solicitat  sa  i  se  
inchirieze/concesioneze  o suprafata    de teren in pasune  si  nu i s-a  aprobat,  
raspunzandu-se  ca  nu  este legal.  

Domnul  presedinte  de  sedinta  spune  ca  trebuie  studiate  prevederile  legale  
si  saptamana  viitoare  va  prezentati  la primarie  sa  va  dea  raspunsul.  

Intervine  domnul  primar   care  spune  ca   aceasta  cerere  a  fost  adresata  
catre  consiliul  local deoarece  consiliul  local   este  cel  care  administreaza  
domeniul  public  si privat  al  comunei.  De  asta  l-am  indrumat  pe  cetatean  sa  
depuna  o  cerere,  comisia  de  urbanism  din  cadrul  consiliului  local   sa  o  
analizeze si  in  cadrul  sedintei   sa  propuneti  ori  sa  initiati  un  proiect  de  hotarare 
ori  ii  dati  un  raspuns.  Conform  Legii  nr.  165/2013  pana nu  se  termina  de  
inventariat toata  suprafata  de  teren  a  unitatii   administrativ  teritoriale   nu  se  
poate  intocmi  nici un  titlu de proprietate, nu se poate pune  in posesie de catre 
comisiile locale  de fond funciar, nu  se  poate  da in  concesiune/inchiriere suprafete  
de  teren   pana  nu  se  termina  inventarierea.  In momentul  de  fata  nici nu  stim  
exact  ce  suprafata  este  in  domeniul  public, privat  al  comunei   sau  suprafata  care  
este  rezerva  comisiei locale  de  fond  funciar. La inceputul anului  2013 cand s-a  
putut  inchiria  acea  suprafata  de  teren 12.000 m.p. teren   comisia  formata  prin  
hotarare  de  consiliu  local  nr. 15/2012  nu  a  dus  la  indeplinire  si nu  a  solutionat  
cererile care  au  fost  depuse.  Mai  mult  de  atat  din  cate  am  inteles  toti  au  
solicitat  teren  in pasune,  lucru  ce  nu se poate  realiza conform O.G. nr. 34/2013. 

Doamna  Afrasinei Rodica spune  ca  aceasta  comisie  a  fost numita  de  
primar   si  nu  de  consiliu  local.  

Domnul  primar  raspunde  ca  aceasta  comisie  este  desemnata  prin  hotarare  
de  consiliu  local   si  acestia  nu  si-au  dus  la  indeplinire atributiile. Prin  dispozitia 
primarului  este numita  comisia  de  solutionare  si  atribuire  a  loturilor  de  teren in  
vederea  construirii  de  locuinte conform Legii 15/2003, la  cererea  scrisa  a  
consilierilor  care  au  solicitat  acest lucru.  In legatura cu  cererea domnului Afrasinei 
Petru,   un  grup  de  consilieri poate initia  un proiect  de  hotarare in  acest  sens.  
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Domnul  Agafitei Ion  propune  sa  se  initieze un proiect de hotarare si  
saptamana  viitoare  sa  se  faca  o  sedinta  extraordinara. 

 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  alegerea consilierului care va conduce 
şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile mai, iunie si iulie 
2014.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul  primar  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  
proiectele  initiate  de  catre  acesta.  

Presedintele de sedinta solicita  sa se faca propuneri pentru  presedintele  care sa 
conduca şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile mai, iunie si iulie 
2014.  Se fac trei propuneri: 

Domnul consilier Radu Ion  propune  pe  doamna  consilier  Adam  Domnita. 
Doamna Afrasinei Rodica propune pe domnul consilier Balu Ciprian.  
Domnul Ungureanu Ion propune  pe domnul Agafitei Ion.  
Prima  propunere ca  doamna consilier Adam  Domnita  sa  conduca sedintele  

pe  urmatoarele  trei luni este  respinsa  cu  1 vot „pentru”  si 11 voturi „abtineri”. 
A doua propunere ca  domnul Balu Ciprian sa  conduca sedintele  pe  

urmatoarele  trei luni este  aprobata   cu  10 voturi  „pentru”  si 2 voturi „abtineri” 
Nefiind 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. 35/2014 privind privind  alegerea consilierului care va conduce şedinţele 
Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile mai, iunie si iulie 2014.  

Domnul presedinte de sedinta nou ales, Balu Ciprian  preia lucrarile  sedintei. 
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind aprobarea aderării 

Comunei Muntenii  de Sus  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Zona 
Metropolitana Vaslui. 

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul consilier  Agafitei Ion paraseste sala. 
   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. 36/2014 privind aprobarea aderării Comunei Muntenii  de Sus  la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitana Vaslui. 

Domnul consilier  Agafitei Ion intra in  sala de sedinta. 
3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: P.H. privind  decontarea navetei 

cadrelor didactice de la Scoala  Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, 
judetul  Vaslui. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri” , devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 37/2014 privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la Scoala  
Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui. 
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4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: P.H.   privind aprobarea evaluarii 
activitatii in domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2013. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Nefiind discuţii, presedintele  de  sedinta supune  la vot proiectul de hotărâre 

inscris pe  ordinea  de  zi la numarul 4 si  este  adoptat cu 10 voturi „pentru”,  0 voturi 
„impotriva”  si 2 voturi „abtineri”,  devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2014 
privind  privind aprobarea evaluarii activitatii in domeniul situaţiilor de urgenţă pe 
anul 2013. 

5. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  
nr. 5 al  ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind adoptarea  unor  masuri  pentru  
functionarea  Muzeului „Traditiilor”  din comuna Muntenii  de  Sus.  
  Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.      
 Domnul primar  aduce la  cunostinta  ca    Muzeul  Traditiilor din comuna  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  
incuiat si  doamna director  de  la scoala  are  cheia,  Comisia  de  cultura  din  cadrul  
consiliului  local  a pus  un  sigiliu  pe  cele  doua  usi  si  solicit  sa  propuneti o 
comisie  care sa  deschida  acest  muzeu si  sa  fie  intocmit  un inventar  al  bunurilor  
existente  in  cladire deoarece  este  un mijloc  fix  proprietatea  consiliului  local al  
comunei. 

Domnul consilier Nechita Manoli propune ca din comisia  de  inventariere sa  
faca  parte  membrii  comisiei de cultura din cadrul  consiliului Local.  

Aceasta  propunere  este  supusa  la  vot.  
Intervine  secretarul  comunei  care  comunica membrilor  comisiei de 

inventariere   ca  in  ziua  de  luni 19 mai  2013 la orele 08,30  sa  fie  prezenti  la  
muzeu  pentru   a  desigila  si  descuia  usa acestei cladiri  pentru   a  preda  la  Scoala  
Gimnaziala Ion Agarici Muntenii  de  Sus,  multifunctionala  color   care  se  afla  in  
inventarul  acestei  institutii,  necesara  pentru  examenul  de  simulare  de  la  clasele a 
II-a, aIV-a  si  a VI-a. Membrii comisiei  promit  ca  vor merge  si  vor preda  acest 
bun.  

Nefiind 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. 39/2014 privind adoptarea  unor  masuri  pentru  functionarea  Muzeului 
„Traditiilor”  din comuna Muntenii  de  Sus. 

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: P.H. privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui.  

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Secretarul  comunei  informeaza  ca „in  anul  2013 in urma  aparitiei O.U.G. 

77/2013  s-a aprobat  organigrama cu  un  numar  total  de 22  posturi. 
Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 55/2014 referitoare la admiterea 

neconstitutionalitatii dispozitiilor legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013, au  fost  
suspendate  prevederile O.U.G. nr. 77/2013  si  se  aplica  prevederile  Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
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273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
financiare.  

Prin adresa  nr 1435/04.04.2013  transmisă de Institutia Prefectului Judetlui 
Vaslui, ne comunica numarul maxim de 30  posturi  in  care  avem obligatia  sa  ne  
incadram cu respectarea  art. III, alin. (8)  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.  

La noi  este  un  caz  fericit  ca  anul  trecut  au  fost  desfiintate  posturi  vacante  
si  nu posturi  ocupate  cum  au  fost  pe  la  alte  institutii publice”. 

   Nefiind 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. 40 /2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui. 

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: P.H. pentru aprobarea Regulamentului 
privind  condiţiile de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de 
prestări servicii şi a diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public din 
comuna Muntenii de Sus. 

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
   Nefiind 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. 41/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind  condiţiile de autorizare şi 
funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi a diverselor activităţi 
desfăşurate pe domeniul public din comuna Muntenii de Sus. 

8. In continuare  presedintele  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 8  
al  ordinei  de zi: P.H.  pentru  aprobarea Regulamentului privind premierea 
elevilor din invatamanul preuniversitar  care  obtin rezultate deosebite  la 
olimpiade și concursuri școlare. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
   Nefiind 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. 42/2014 pentru  aprobarea Regulamentului privind premierea elevilor din 
invatamanul preuniversitar  care  obtin rezultate deosebite  la olimpiade și concursuri 
școlare. 

9. In continuare  presedintele  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 9  
al  ordinei  de zi: P.H.  privind adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată 
elevei VARTOLOMEI IOANA pentru rezultatele obţinute la concursuri  şcolare. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul Ungureanu Ion  propune  ca  din  indemnizatia  de  sedinta  de  luna  

aceasta fiecare  consilier  local   sa  lase  la  casierul primariei  suma  de  10  lei  si  in  
sedinta  de  luna  urmatoare  aceasta  fetita  sa  fie  chemata  la  sedinta  de  consiliu 
local  sa-i  dam  banii  si  sa-i  multumim  pentru  rezultatele  obtinute.   

Se  supune  la  vot  propunerea  facuta  de  catre domnul consilier local  
Ungureanu Ion  si  toti  cei  12  consilieri locali  sunt „pentru”. 

   Nefiind 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. 43/2014 privind adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată elevei 
VARTOLOMEI IOANA pentru rezultatele obţinute la concursuri  şcolare. 
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10. In continuare  presedintele  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 
10  al  ordinei  de zi: P.H.  pentru stabilirea de măsuri în domeniul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice la nivelul comunei Muntenii  de Sus.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul primar aduce  la  cunostinta  ca  pe  raza  comunei sunt  firme  precum 

ORANGE ROAMNIA  SA, ROMTELECOM SA  si SC LIDAS PROP SRL care  exercita  
drept de  acces pentru  folosirea proprietatii publice si private a comunei  Muntenii de 
Sus si nu platesc  nici o taxa la  bugetul  local si  am  propus ca incepand  cu  data de 
01 iunie 2014, furnizorii de retele de  comunicatii electronice sa achite  un pret 
reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta asupra  terenului  ocupat cu  retele  
de comunicatii electronice. Chiar saptamana  aceasta  a  venit ORANGE ROAMNIA  
SA care  vor  sa  mai  faca  o  retea  de  fibra optica de rezerva.  
 Doamna  Afrasinei Rodica intreaba  daca nu poate  si  o  comisie  sau  un 
consilier  sa  să semneze contractul de acces pe proprietatea publică/privată a 
comunei? 
 Domnul primar  raspunde  ca  da,  se poate,  si  roaga  domnii consilieri locali  
sa o  desemneze  pe  doamna consilier Afrasinei Rodica. Aceasta propunere  nu  este  
supusa  la vot.  

   Nefiind 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. 44/2014 pentru stabilirea de măsuri în domeniul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice la nivelul comunei Muntenii  de Sus. 

11. In continuare  presedintele  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 
11  al  ordinei  de zi: P.H.  privind stabilirea unei taxe speciale pentru Serviciul de 
salubrizare, din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor 
solide in judetul Vaslui”.       

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  nefavorabil. 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului  Trifan Ciprian,  consilier  

judetean.  
Domnul  Trifan Ciprian  aduce  la  cunostinta  ca a discutat  si  in  sedinta  

consiliului  local  de  luna trecuta si  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 
aprobata, 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  aprobata o hotarare in acest sens  
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.  Taxa intra  vigoare in 
momentul  in  car  se va  finaliza  proiectul. In momentul  in  care  s-a  aderat la  acest 
proiect   au fost asumate  aceste probleme.  

Domnul consilier Nechita Manoli spune  ca  suma  este   mare  si  cetatenii  
comunei Muntenii de  Sus  nu  vor  putea  suporta  aceste  taxe,  nu  se  stie  
seriozitatea  acestor  operatori  care  vor  prelua  gunoiul  si propune  ca  acest  proiect  
de  hotarare  sa  fie  amanat  si  discutat  dupa  alegeri. Intreaba  pe  domnul  consilier  
judetean  de  ce  nu  a  venit  domnul presedinte  de  C.J. Vaslui la  sedinta, sumele  
care le-am  primit  in  bugetul local  de  la  consiliul  judetean   in ultimii  doi  ani  nu  
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ajung  nici pentru plata  indemnizatiilor  consilierilor  locali  si  indemnizatia  
viceprimarului  comunei,  fiind  comuna  care  am primit  cei mai  putini bani.  In 
municipiul  Vaslui  este  SC  Goscom   care  isi  face  treaba  cu privire  la  colectarea  
gunoiului,  daca  ar  fi  o  suma mai  mica  mi-as  asuma  aceasta taxa.  

Domnul  viceprimar, Tirnoveanu Petrut spune  ca  „din  cate  am  inteles s-a  
stabilit  din  start  aceste taxe la nivelul ADIV,  aceste sume se vor plati  din 
momentul in  care  se ridica gunoiul.  In momentul in  care  am semnat proiectul  ne-
am asumat aceste probleme. Noi din  bugetul  local  platim  o  taxa  anuala  la  ADIV”.  

Domnul Agafitei  Ion  -este vorba  de  un proiect de milioane  de euro,  ne-am 
prins  toti  in  cadrul  acestui proiect  si  acum  trebuie  sa-l  finalizam.  La  Vaslui  se 
plateste  suma  de  7,4  lei  persoana”.   

   Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins cu 5 voturi 
„pentru”(Tirnoveanu Petrut, Agafitei Ion, Ungureanu Ion, Balu Ciprian  si  Birsan 
Eugen), 0 voturi „contra”  si 7 voturi „abtineri”. 

Domnul primar comunica  domnilor  consilieri locali  ca  mai  devreme  sau  mai 
tarziu  acest proiect de hotarare  trebuie  aprobat. 

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: P.H. pentru utilizarea excedentului 
bugetului  local, in cursul  anului 2014. 

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.       
 Domnul primar al comunei informeaza  ca  solicita ca  sa se utilizeze  in anul 2014   
execedentul bugetului local  rezultat la 31.12.2013  in  suma  de  18.984,00 lei  pentru 
plata lucrarii „Modernizare  strada  nr. 9”, localitatea Satu-Nou, comuna Muntenii de  
Sus, judetul Vaslui 

   Nefiind 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. 45/2014 pentru utilizarea excedentului bugetului  local, in cursul  anului 
2014. 

13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: P.H. privind rectificarea bugetului  
local  al comunei Muntenii de Sus, pe anul 2014 - (rectificarea I).    
  Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.      
 Domnul consilier  Ungureanu Ion  Ion paraseste sala. 

   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. 46/2014 privind rectificarea bugetului  local  al comunei Muntenii de Sus, pe 
anul 2014 - (rectificarea I).  

Domnul consilier  Ungureanu  Ion intra in  sala de sedinta. 
14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: P.H. privind achizitionarea unui 

autoturism pentru functionarea Unitatii Administrativ Teritoriale Muntenii de 
Sus.     

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.   
Domnul viceprimar, Tirnoveanu Petrut  aduce la  cunostinta  celor prezenti  ca 

de  la  infiintarea  comunei Muntenii  de Sus din  anul 2004  nu  s-a  achizitionat  nici 
un  autoturism. Toate institutiile publice  au  masini  care  sa  deserveasca  activitatea 
si  bunul  mers  al  acestora  iar la  noi  functionarii  cand  au  nevoie  de  dus  la  
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Vaslui  cu  documente  pe la  diferite  institutii  merg  cu autobuzul  sau  se  roaga  
cand  de unul  cand  de  altul ca sa se poata deplasa. 

Domnul primar  spune  ca  a  initiat acest proiect de hotarare deoarece masinile 
pe care  le  avem  în administrare, primite  de la Consiliul Judetean Vaslui în anul 
2004 si de la OCAOTA Vaslui in anul 2009 au un grad de uzura ridicat, iar costurile 
de întretinere sunt foarte mari, acestea nu mai  sunt in  stare de functionare.  
Achizitionarea autoturismului  este necesar pentru  functionarea Unitatii 
Administrativ-Teritoriale, pentru deplasarea personalului  primariei în cadrul  comunei  
si  catre celelate autoritati locale sau centrale ale statului pentru identificarea si 
rezolvarea cu promptitudine a problemelor cetatenilor si  a  comunitatii locale.  Tinand 
cont de faptul ca in  ultimii ani valoarea anuala a reviziilor si reparatiilor pentru 
autoturismele pe  care le administram  a fost  mare  iar  randamentul  a  fost  scazut, 
cantitatea de   combustibil   consumata  de  aceste  masini este  foarte mare, propunem 
sa achizitionam  un  autoturism.  

 In conformitate cu art. 5, alin. (8) din Ordonanta nr. 80/2011 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice modificata si completata prin O.U.G. 68/2012, autoturismul ce va fi 
achizitionat nu poate  avea o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al cărui 
preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.. 
Autoturismul va fi achizitionat respectand normele de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica. O  sa  testam  preturile  de pe  piata  
si  cred  ca  o  sa  achizitionam  o Dacia Logan  ca  sa  ne  incadram  si  la  capacitate  
cilindrica  cat  si  la  pretul  prevazut  de  legislatia  in  vigoare. 

Domnul  Balu Ciprian intreaba  daca  nu  se  pot  duce  rabla  autoturismele  pe  
care  le  avem  in  dotare  acum? 

Domnul primar  raspunde  ca  noi  nu suntem proprietari  pe  aceste  
autoturisme.   

  Nefiind 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. 47/2014 privind achizitionarea unui autoturism pentru functionarea Unitatii 
Administrativ Teritoriale Muntenii de Sus.   

15. Punctul urmator  al ordinei de zi  este prezentarea scrisa si  verbala a  
Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   de catre  urmatorii  consilieri  locali: 
Neacsu  Florin si   Ponea Iancu .  Nici unul  din cei  doi  consilieri  nu  prezinta  
raportul  de  activitate.  

16. Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  urmatorii  
consilieri  locali: Adam Ana,  Afrasinei Rodica  si  Agafitei  Ioan.  Nici unul  din cei  
trei   consilieri  nu  prezinta  raportul  de  activitate pe anul 2013.  

 17.  In  continuare  secretarul  comunei solicita  doamnei consilier local 
Afrasinei Rodica,  Declaratia  de  avere si Declaratia  de  interese   completata pentru a 
fi  inregistrata  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 
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privind interesele personale atrage  incetarea  de  drept  a mandatului  conform art. 82 
din Legea nr. 393/2004 privind statutul  alesilor locali, actualizata. Atentioneaza  ca  
este  singurul  consilier local  care nu  a depus declaratiile de  avere  si interese pe anul 
2013. 

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

Domnul  presedinte  intreaba daca se    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 ordinare a 
Consiliului Local al Comunei Muntenii  de  Sus pe luna mai   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,               
         BALU  CIPRIAN                            SECRETARUL COMUNEI, 
              (cu exercitare temporara  de atributii) 
         MONICA  BURGHELEA 

 


