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JUDETUL  VASLUI                                                  MUNTENII  DE  SUS, 17 ianuarie 2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara a consiliului local din data de 17 ianuarie 2014 

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

primarului nr. 24  din 11ianuarie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să aibă loc în data 
de 17 ianuarie 2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local Muntenii de Sus, 
începând cu orele 13.00. 
 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  anunt la 
sediul primăriei. 

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 sediul Primariei  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, Bălu Ciprian, Arcăleanu Petru, Nechita Manoli, Neacşu Florin, 
Ungureanu Ion, Simion Vasile, Agafitei Ion, Radu Ioan, Ponea Iancu si  Bîrsan Eugen. 
Doamna  consilier Adam Domnita a  anuntat  telefonic  ca  va  intarziia circa 15 minute. 
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 (Vartolomei Sergiu 
(inspector)  si 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  12 consilieri 
prezenţi. 

Deschide şedinţa domnul presedinte Birsan Eugen, care  prezintă procesul-verbal 
de la şedinta ordinară din data 05 decembrie 2013, 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 9 
voturi „pentru” şi 3 „abţineri” (domnii consilieri: Arcaleanu Petrut, Ponea Iancu  si 
Afrasinei  Rodica). 

Domnul preşedinte de şedinţă Birsan Eugen, dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 
1. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea luării în administrare a unui număr  de 

280 unităţi de compostare individuală; 
2. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 36 

eurocontainere achiziţionate în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al 
deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;  

3. Proiect  de  Hotarare privind analiza cererii depusă de către d-ra Duluman 
Mihaela privind concesionarea prin licitatie publica a  suprafetei   de 50 m.p. teren cu  
destinatie de  pasune (pajiste),  din domeniul privat  al  comunei Muntenii de Sus;    



 2 

4. Proiect  de  Hotarare privind propunerea acordării calificativului la evaluarea 
performanţelor Profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2013;       
5. Proiect  de  Hotarare privind includerea  in  domeniul privat al  comunei 

Muntenii  de  Sus  a  suprafetei  de 1000 m.p.  teren intravilan;   
6. Proiect  de  Hotarare privind modificarea indemnizatiei de sedinta la care au 

dreptul  
consilierii locali pentru participarea la sedinte; 

7. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru, cu respectarea 
normelor de securitate şi igienă a muncii pe anul 2014; 
8. Proiect  de  Hotarare privind alegerea consilierului care va conduce şedinţele 

Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile februarie, martie  si aprilie 2014; 
9. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru 

anul 2014; 
10. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea  Regulamentului  propriu  cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri, 
precum  şi  a  hotărârilor  adoptate  de  Consiliul Local al Comunei Muntenii  de  Sus; 
        11. Proiect  de  Hotarare privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare  a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar    de stat la nivelul comunei Muntenii de Sus, pentru anul 
şcolar 2014-2015; 

12. Proiect  de  Hotarare pentru validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 
358/2013 privind  rectificarea bugetului local al comunei (rectificarea a IX-a);  

      13. Proiect  de  Hotarare privind modificarea componentei comisiilor de 
specialitate ale       Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui;  
 14.  RAPORT privind  transparenta  decizionala in anul  2013 conform Legii nr.  
52/2003 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 
completarile ulterioare –prezinta  primarul comunei; 

15. RAPORT privind  accesul la  informatiile  de  interes  public pentru anul 2013 
conform Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare  –prezinta  primarul comunei; 

16.  RAPORT  privind starea economică, socială si de mediu  a comunei Muntenii 
de Sus    la   sfârşitul    anului   2013  si  ducerea  la  indeplinire  a  hotararilor consiliului  
local  adoptate in  perioada  ianuarie-decembrie 2013 –prezinta  primarul comunei; 

 17.  Prezentarea scrisa si  verbala a  Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   de 
catre  urmatorii  consilieri  locali: Radu  Ioan,  Adam  Ana,  Birsan  Eugen, Agafitei Ion, 
Ungureanu Ion,  Neacsu  Florin, Afrasinei Rodica, Balu Ciprian, Ponea Iancu  si 
Arcaleanu Petru;   

18.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-5  si 7-12: ANTON VASILE – primarul 

comunei. 
Iniţiatorii  proiectelor de la pct. 6  si 13: grupul de  consilieri  locali: Radu  

Ioan,  Nechita Manoli,  Adam  Ana,  Birsan  Eugen,  Simion  Vasile,  Tirnoveanu Petrut, 
Agafitei Ion, Ungureanu Ion  si  Neacsu  Florin    

II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri pentru 
asigurarea conducerii şedinţei următoare:  
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a) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2014; 

b) anunţ public privind supunerea spre analiză a listei  de  investitie  pe anul 
2014; 

c) anunţ public privind supunerea spre analiză a raportului de activitate pe anul 
2013 a viceprimarului comunei; 

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

e) 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 

      f) Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  urmatorii  
consilieri  locali: Adam Ana,  Afrasinei Rodica  si  Agafitei  Ioan; 
 
Intervine domnul Primar: aş dori includerea pe ordinea de zi a doua proiecte:  

      1. Proiecte de  Hotarare privind stabilirea taxei  speciale „copii xerox” pentru  anul  
2014;   

2. Proiect  de  Hotarare   privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 
dezvoltare al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui   pentru anul 2013.  

Se  supune la vot propunerea domnului  primar  si este  aprobata cu  12 voturi 
„pentru”. 

Doamna Afrasinei  Rodica spune  ca  are   si  ea  o  cerere pe  care  sa  o  introduca  
pe  ordinea  de  zi.  Domnul  presedinte de  sedinta  raspunde  ca  nu  este  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. La  ultimul  punct  al  ordinei  de  zi sunt „Intrebari  si  
interpelari  adresate  autoritatii  executive”  si  va  fi  prezentata  atunci. Doamna  
Afrasinei Rodica  raspunde  ca  este  o  cerere care  priveste 2  proiecte  de  hotarare de pe  
ordinea  de  zi. Domnul  presedinte  de  sedinta  solicita  sa  fie  prezentata  cererea   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  12 voturi „pentru”.  
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  
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.  
Mai  aduce  la  cunostinta  faptul  ca  d-ra  Burghelea  Monica  va  exercita  temporar  pe  
o  perioada   de  cel  mult  6  luni   functia  de conducere de  secretar  comuna in  baza  
avizului  A.N.F.P.  nr. 47557/2013  conexat  cu 45466/2013 emis  in  baza  prevederilor  
art. 92, alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind  statutul  funtionarilor  publici  (r) cu  
modificarile  si completarile  ulterioare. Primarul  comunei  citeste  avizul  si  il  da  
domnilor   consilieri  sa-l  vada si  citeasca  din  mana  in  mana.  Doamna  consilier  
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Afrasinei  Rodica  intreaba  de  ce  nu  mai  este  secretar dl. Vartolomei  Sergiu  si  ca  
acest  aviz  este  fals  ca  nu este  semnat  de  nimeni  si ca  va  scrie   mai  departe la  
Institutia  Prefectului Vaslui sau  chiar  la  A.N.F.P. si  vrea documentatia  in  baza  careia  
s-a  emis  avizul. Domnul  Primar  raspunde  ca avizul   a  fost  incarcat  pe  portalul  
A.N.F.P.  si  documentul  este  semnat  electronic  conform Legii  nr. 455/2001. 

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 aprobarea luarii in  administrare a unui  numar  de 280 
unitati  de  compostare  individuala. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
 Doamna  consilier Afrasinei  Rodica  intreaba  daca  aceste  unitati  de  

compostare   individuala  se  platesc   de  catre  primarie  si  cine  le  gestioneaza. Domnul  
primar  raspunde  ca   „se  vede   ca   nu   a-ti  citit  materiale primite  deoarece  in  
proiectul  de  hotarare  este  stipulat  faptul  ca  noi Consiliul  local  luam în administrare 
un număr de 280 unităţi de compostare individuală, proprietate a Consiliului Judeţean 
Vaslui, achiziţionate în Proiectul -Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Vaslui- si ca toate unităţile de compostare individuală vor fi date în comodat utilizatorilor 
serviciului public de salubrizare – persoane fizice, din unitatea administrativ teritorială 
Muntenii de Sus, cu care se va încheia individual, pentru fiecare unitate de compostare 
pusă la dispoziţie, câte un contract de comodat care va cuprinde în mod obligatoriu: 
datele de individualizare a bunului, durata de viaţă tehnică a bunului, data la care bunul 
trebuie restituit Consiliului local  şi răspunderea utilizatorilor pentru deteriorarea bunului 
înainte de expirarea duratei sale de viaţă tehnică (8 ani), datorată utilizării 
necorespunzătoare a bunului”. 

Domnul  viceprimar  raspunde  ca  suntem  parteneri  in  cadrul  acestui  proiect  si  
platim  cotizatie   anuala. 

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. 1/2014  privind aprobarea luarii in  administrare a unui  numar  de 280 unitati  de  
compostare  individuala. 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind aprobarea luării în 
administrare a unui număr de 36 eurocontainere achiziţionate în cadrul proiectului 
„ Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” 

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. 2/2014 privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 36 eurocontainere 
achiziţionate în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 
judeţul Vaslui”. 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: P.H. pentru analiza cererii depusă de 
către d-ra Duluman Mihaela privind concesionarea prin licitatie publica a 
suprafetei de 50 m.p. teren cu  destinatie de  pasune (pajiste),  din domeniul privat  
al  comunei Muntenii de Sus 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  nefavorabil. 
In  sala  de  sedinta  intra  doamna  consilier  Adam  Ana   care  anuntase  

telefonic  ca  va  intarzia. 
Domnul  primar   al  comunei se  inscrie  la  cuvant  si  aduce  la  cunostinta  

domnilor  consilieri  ca   „aceasta  suprafata   de  50  m.p. teren  are  destinatie  de  pasune 
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comunala,  face  parte  din  domeniul  privat  al  comunei  si  conform  legii,  adica 
Ordonanta 34/2013    nu   avem   voie  sa   o  concesionam,  instrainam, inchiriem sau  sa  
o  arendam  acestei  persoane, pasunea  poate  fi  concesionata  numai  crescatorilor  de  
animale   si  asociatiilor crescatorilor  de  animale”. 

Intervine  imediat doamna  consilier  Afrasinei  Rodica   „intreb  pe d-ra  jurist  
a primariei  daca  este  legal   sau   nu,  de  ce  domnul  primar   a  pus  acest proiect  pe  
ordinea de  zi  sa-l  aprobam   daca   nu  este   legal,  asa   cum  spune  el   si  ca  aceasta  
cerere   a  fost  prezentata  in  sedinta  din  luna  decembrie”. 

Secretarul  comunei  raspunde   ca  sa  nu  i  se  mai  spuna  ca  este   „jurist  al  
primariei”   deoarece   a   terminat  facultatea  de  asistenta  sociala  si  administratie  
publica.   In  legatura   cu  legalitatea  proiectului  de  hotarare   secretarul  comunei  
raspunde:  

- În temeiul  art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, modificata  si completata, se arată că: „Hotărârile privind patrimoniul se 
adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie” si 
conform  dispoziţiilor art.119 din legea nr.215/2001 constituie patrimoniu al unităţii 
administrativ-teritoriale, bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi 
privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

- 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 prin  vot  secret”. 

- Este adevărat că în raport cu dispoziţiile art.123 din Legea nr. 215/2001: 
„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public 
sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor 
autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea 
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din 
domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. Vânzarea, concesionarea 
şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii”. 

Prin  adoptarea pozitiva a  acestei  hotarari  se  incalca Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si  
anume:                  
 - art. 5, alin.(1) si (2) -  “(1)Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si 
producerea de furaje  (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul 
agricol a pajistilor”;            
 - art. 9, alin.(1)- “ Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public 
al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, 
unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor 
locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand 
animalele inscrise in Registrul National al Exploatatiilor, incheie contracte de 
concesiune/inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, 
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de maximum 
5 ani”;             
 - art.14 alin(1), lit. “g”   -constituie  contraventie urmatoarea  fapta 
“ concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, 
oraselor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit 
prevederilor art. 9 alin. (1) si (2).” 

In  continuare  doamna  Afrasinei  Rodica  intreaba  „unde  scrie  ca  aceste  
hotarari  se  iau  prin  vot  secret”  ca  dumneaei  nu  a  gasit  nicaieri  si  „ce  treaba   are  
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consiliul  local  cu luarea  acestei  hotarari, de  ce  nu  i  s-a  raspuns   petitionarului ca nu  
este  legala cererea daca  secretarul  spune  ca  nu  este  legala  si  de  ce  s-a  primit  
cererea si  s-a inregistrat?”. 

Secretarul  comunei  ii  cere   sa  citesca  cu  voce tare  art. 45, alin. (5)  din 
Legea  nr. 215/2001 si mai  transmite  ca  si  art. 51, alin. (1) din Ordonanta  nr. 35/2002 
prevede  ca  „pentru  exercitarea  votului  secret se  folosesc  buletine  de  vot”. In  
legatura  cu  faptul  ca „ce  legatura  are  consiliul  local cu luarea  acestei  hotarari?”  
secretarul  comunei  raspunde  ca   dispoziţiile art.36 alin.(1),( 2) lit.”c”, alin.(5), literele 
“a-d” din aceeaşi lege prevad: „Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local 
exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului”. Cu  privire  la  problema  pusa  de  
doamna  consilier  ca  „ de  ce  domnul  primar   a  pus  acest proiect pe  ordinea  de  zi  
sa-l  aprobam   daca   nu  este   legal?”  secretarul  comunei  raspunde  ca  proiectul  de  
hotarare  are  urmatoarea denumire: „proiect de  hotarare pentru analiza cererii depusă 
de către d-ra Duluman Mihaela privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 
50 m.p. teren cu  destinatie de  pasune (pajiste),  din domeniul privat  al  comunei 
Muntenii de Sus si  nu  scrie  nicaieri in proiect   ca  primarul   a  cerut  aprobarea  acestei  
cereri”. In  legatura  cu  faptul  ca  nu  trebuia  sa-i  primim  si  sa inregistram  cererea d-
rei Duluman Mihaela  si  sa-i  spunem  ca  nu  este  legala  i  s-a  comunicat d-nei 
Afrasinei Rodica  faptul  ca  nu  avem  voie  sa  nu  primim  si  sa nu  inregistram  cererile  
cetatenilor  care  se  adreseaza  la  aceasta  institutie. 

Se  inscrie  la  cuvant domnul  primar  care  arata  in  cuvantul  sau   ca  
solutionarea  acestei  cereri  este  de  competenta  Consiliului  local  potrivit  legilor  in  
vigoare  si  solicita  domnului  presedinte  de  sedinta  sa  se  faca  o  pauza  de  5  minute.  

Propunerea  pentru  pauza  de 5  minute  este  supusa  la  vot  si pauza este 
votata  cu 9 voturi „pentru”, 4 voturi „impotriva”  si 0 voturi „abtineri”. 

Dupa  expirarea  celor  cinci minute  se  reiau  lucrarile  sedintei  si  secretarul  
comunei  preda  presedintelui de  sedinta  un  numar  de  13 buletine  de  vot, stampila  
consiliului  local   si  tusiera   pentru  a fi  inmanate fiecarui  consilier  local  in  vederea   
exercitarii  votului  secret  de fiecare  consilier local.  

Pe  buletinul  de  vot  se  afla  inscriptionata  intrebarea:  „Sunteti  deacord  cu  
aprobarea cererii depusă de către d-ra Duluman Mihaela privind concesionarea prin 
licitatie publica a  suprafetei   de 50 m.p. teren cu  destinatie de  pasune (pajiste),  aflata  
in  domeniul  privat  al  comunei,   pe  a carei suprafata  a construit  un  zid  de  sprijin 
aferent locuintei?”  respectiv DA    sau   NU. 

Consilierii  locali  voteaza in  secret  aplicand  stampila  pe  buletinul  de  vot  si  
Comisia  de  validare  a Consiliului  local  constituita  prin  Hotararea  nr. 1/2012 numara  
voturile. 

In  urma  numararii  voturilor  comisia anunta ca  sunt  12  voturi NU     si  1 
voturi  DA, voturi  ce  sunt  inmanate  secretarului  comunei  pentru  a  fi  anexate  la  
dosarul  de  sedinta.  

In  urma  voturilor  valabil  exprimate  hotararea  consiliului  local  se  va 
denumi: Hotararea nr. 3/2014 pentru analiza cererii depusă de către d-ra Duluman 
Mihaela privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 50 m.p. teren cu  
destinatie de  pasune (pajiste),  din domeniul privat  al  comunei Muntenii de Sus  avand  
inscris  la  articolul  1, urmatoarele: „Se  respinge cererea înregistrată la Primăria 
Comunei Muntenii de Sus la nr. 4532/13.11.2013 a d-rei Duluman Mihaela, domiciliata 
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în comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui prin  care  solicita concesionarea  prin licitatie 
publica a suprafetei  de 50 m.p. teren  cu destinatie  de  pasune (pajiste), aflata  in  
domeniul  privat  al  comunei,   pe  a carei suprafata  a construit  un  zid  de  sprijin 
aferent locuintei”. 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: P.H. privind propunerea acordării 
calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru 
secretarul comunei, pe anul 2013 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
 Se  inscrie  la  cuvant  d-na  consilier  Afrasinei Rodica   care  intreaba „Ce  treaba  
are  consiliul  local cu  calificativul  secretarului  deoarece  stiu  ca  la  spital  calificativul  
il  da  conducatorul  unitatii?” 
 Secretarul  comunei  raspunde  ca  in  conformitate  cu  art. 107, alin (1) si (2) lit. 
„d” din Hotararea  de  Guvern  nr. 611/2008 pentru  aprobarea  normelor privind  
organizarea si  dezvoltarea carierei  functionarilor  publici se prevede  ca „Evaluarea  
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici  se  realizeaza  de   
catre evaluator  si calitatea  de  evaluator  o  are  primarul, pe  baza propunerii  consiliului  
local,  pentru  secretarul  comunei, orasului si  al subdiviziunii  administrativ  teritoriale  a 
municipiilor”. Aceasta  evaluare  se  face  in  perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie din  anul  
urmator  perioadei  evaluate. Prezinta  si  art. 112, alin.(3)  din  HG 611/2008  care  
prevede „Functionarii publici care  exercita cu  caracter  temporar o  functie  publica de  
conducere vor  fi  evaluati, pentru  perioada exercitarii  temporare,  pe  baza  criteriilor  de  
performanta stabilite pentru  functia  publica de  conducere  respectiva”.  

Se  inscrie  la  cuvant  primarul  comunei   care   arata  iarasi  in  cuvantul 
sau   ca  doamna  Afrasinei  Rodica   nu  citeste  materialele de  sedinta care i-au  fost  
inmanate  deoarece  proiectul  se  inituleaza: P.H.  privind propunerea acordării 
calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul 
comunei, pe anul 2013  si  in  proiect este  stipulat  cine  face  aceasta  evaluare. 
 In  continuare  domnul  consilier local Nechita Manoli propune  sa  i  se  acorde  
calificativul  „BINE”  la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru 
secretarul comunei, pe anul 2013 argumentand  ca  nu  a  dus  la  indeplinire  toate  
masurile trasate in hotararile  consiliului  local adoptate  anul  trecut.  
 Domnul  viceprimar, Tirnoveanu Petrut propune  sa  i  se  acorde  calificativul  
„FOARTE  BINE” la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul 
comunei, pe anul 2013, deoarece  trebuie  incurajat, poate  doreste  sa  mai  participe  la  
concursul pentru  ocuparea acestui  post  si  sa  nu-l  impiedicam. Este  adevarat  ca  nu  a  
dus  la  indeplinire  toate  hotararile  consiliului  local  dar,  sa-l  incurajam. 
 Domnul  consilier, Simion  Vasile spune  ca   a  avut  un  volum  mare  de  lucrari  
si  a  incercat   sa  se  achite  de  sarcini  si propune  calificativul „foarte  bine”. 
 Presedintele  de  sedinta  constata  ca  nu  se  mai  inscrie  la  cuvant  nici  un  
consilier si  supune  la  vot cele  doua  propuneri. 
 Propunerea domnului consilier Nechita  Manoli  pentru   acordarea  calificativului  
„BINE”  primeste 2 voturi „pentru”, 11 voturi „impotriva”  si 0 voturi „abtineri”. 
  Propunerea domnului viceprimar Tirnoveanu Petrut  pentru   acordarea  
calificativului  „FOARTE BINE”  primeste 11 voturi „pentru”,  2 voturi „impotriva”  si   
0 voturi „abtineri”. 
 In  urma  votului  in  plenul  consiliului  local  domnul  Vartolomei  Sergiu,  care   
a  exercitat  temporar  functia de  conducere   de  secretar  comuna  va  primi  calificativul  
„FOARTE BINE” la  evaluarea  performanţelor profesionale individuale in  anul 2013. 
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 In  continuare, presedintele  de  sedinta   propune  sa  se  discute  proiectul nr. 12  
al  ordinei  de  zi   si  cele  doua  proiecte propuse  de  primarul  comunei pentru  
includerea  in  ordinea  de  zi   deoarece  doamna  contabila  are  o  problema  si  trebuie  
sa  paraseasca  sala  de  sedinte.  
 In  unanimitate  de  voturi  cei  13  consilieri   voteaza   discutarea  acestor  trei  
proiecte  de  hotarare  pentru  a  putea  da  explicatii  doamna  contabila. 
 5. Se  prezinta  Proiectul  de  Hotarare privind acoperirea  definitiva  a 
deficitului sectiunii  de dezvoltare al comunei Muntenii de Sus,  pe anul 2013.  
 Doamna  contabil, Bozianu Manuela  prezinta  prevederile  Ordinului  nr. 
2020/2013 pentru aprobarea Normelor  metodologice privind  incheierea exercitiului  
bugetar al  anului  2013. 
 Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi 
„pentru”, 0 voturi „contra”  si 2 voturi „abtineri”(d-na Afrasinei Rodica  si Arcaleanu 
Petrut), devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2014   privind acoperirea  definitiva  
a deficitului sectiunii  de dezvoltare al comunei Muntenii de Sus,  pe anul 2013. 
 6. Se  prezinta  Proiectul  de  Hotarare privind stabilirea taxei  speciale „copii 
xerox” pentru  anul  2014. 

Domnul  primar  spune  ca  a  initiat  acest  proiect  de  hotarare deoarece  sunt  
multi  cetateni care  vin  si  solicita copii  xerox de  pe  diferite  documente sau  solicita 
copii  ale  unor  inscrisuri din  arhiva  institutiei. In  temeiul  art. 9  din Legea nr. 
544/2001 privind liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public, actualizata “În cazul 
în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de 
autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în 
condiţiile legii”. 

Aceste  taxe  implica   costul  hartiei  de  xerox,  tonerului, uzura, consumabile si 
service-ul xeroxului. 
 Doamna  Afrasinei Rodica  spune   ca  nu  este  de  acord  cu  acest  proiect  de  
hotarare  fara   sa  aduca  nici  un  amendament  sau  argument. 
 Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi 
„pentru”, 1  voturi „contra”( d-na Afrasinei Rodica)   si 1 voturi „abtineri”( dl. Ponea 
Iancu), devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2014   privind stabilirea taxei  
speciale „copii xerox” pentru  anul  2014. 
 7. Se  trece  la  punctul  nr. 12 al  ordinei  de  zi: P.H. pentru validarea Dispoziţiei 
primarului comunei nr. 358/2013 privind  rectificarea bugetului local al comunei 
(rectificarea a IX-a). 
 Avizul  comisiei  de  specialitate   este  favorabil. 

Se  inscrie  la  cuvant   doamna  consilier  Afrasinei  Rodica   care  spune  ca  
dumneaei   a  fost   la  sedinta  de  comisie  buget-finante  si  nu  erau  prezente  doamna  
contabila   si  secretarul  comunei. Domnul  consilier  Nechita  Manoli  intervine   si  ii  
raspunde   ca  dumneaei  a  venit  la  finalul   sedintei   de  comisie,   doamna   contabila  
a  fost  prezenta  la  sedinta  de  comisie   si  nu  scrie  nicaieri   ca  aparatul  de  
specialitate   al  primarului   trebuie   sa  participe  obligatoriu  la  sedintele  de  comisii.  
Secretarul  comunei  ii  argumenteaza   ca   a  fost  prezenta  la sedinta  de  comisie,  ba  
chiar  doamna  Afrasinei  Rodica  i-a  pus  niste  intrebari,  i-a  dat  o   cerere   sa  o  
inregistreze in  registrul  de  intrare-iesire. Doamna Afrasinei  R.  spune   ca  secretarul   a  
venit  la  comisia  de  specialitate  imediat  dupa  ce   dumneaei  a intrat  in  sala de  
sedinta  in  care  se  afla  aceasta  comisie.  Consilierii  roaga  pe  dl.  presedinte  de  
sedinta  sa  treaca  mai  departe   ca  nu  o  scot  la   capat  cu   doamna  Afrasinei R.  
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Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 
„pentru”, 0  voturi „impotriva”  si 1 voturi „abtineri”(d-na Afrasinei Rodica), devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2014   pentru validarea Dispoziţiei primarului comunei 
nr. 358/2013 privind  rectificarea bugetului local al comunei (rectificarea a IX-a). 
 8. Se  trece  la  punctul  nr. 5 al  ordinei  de  zi: P.H. privind includerea  in  
domeniul privat al  comunei Muntenii  de  Sus  a  suprafetei  de 1000 m.p.  teren 
intravilan.   
 Avizul  comisiei  de  specialitate   este  favorabil. 

Domnul  primar  aduce  la  cunostinta ca trebuie inclusa  in  domeniul privat al  
comunei Muntenii  de  Sus  aceasta  suprafata  de 1.000 m.p.  teren intravilan,  situat intre  
urmatoarele  vecinatati: Nord –Mocanasu Maricel, Sud –Bercuta Ioan, Est –Drum  Satesc, 
Vest –pasune comunala,  conform planului  de  amplasament  si  delimitare  a  imobilului, 
teren  ce  a  fost  concesionat  de  catre  dl. Mocanasu A. Ion pe  timpul  cand  era  
comuna  Tanacu.  Consiliul  local  al  comunei Muntenii  de Sus  trebuie sa isi  insuseasca  
Hotararea  Consiliului Local  Tanacu nr. 22/2000 privind  concesionarea  unor loturi  de  
teren  in  localitatea  Satu-Nou in  vederea  construirii  de  locuinte si  a  Contractului  de  
concesiune nr. 4/20.11.2000 incheiat  intre  Consiliul Local  Tanacu   si  Mocanasu  A. 
Ion  pentru  ca  acesta  din  urma  sa-si  poata  face  documentatia  cadastrala  si    
intabularea.  Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Muntenii de  Sus  se va 
modifica in mod corespunzator in urma  adoptarii acestei  hotarari. 

Doamna Afrasinei  Rodica  intreaba  cum  i-a  facut  primaria  schita? 
Domnul  primar  raspunde  ca  primaria  nu  face acest lucru si  schitele  cadastrale  

se  fac  de  catre  O.C.P.I. si  se inscriu  in  cartea  funciara.  
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 

„pentru”,   0  voturi „impotriva”  si    1 voturi „abtineri”(d-na Afrasinei Rodica), devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014   privind includerea  in  domeniul privat al  
comunei Muntenii  de  Sus  a  suprafetei  de 1000 m.p.  teren intravilan. 
 9. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 6 al  
ordinei  de  zi  si  anume:P.H.  privind modificarea indemnizatiei de sedinta la care au 
dreptul  consilierii locali pentru participarea la sedinte. 
 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
 Se  inscrie  la  cuvant  doamna  consilier  Afrasinei  Rodica  care   arata  ca  „la  o  
sedinta  din urma  au  fost  prezenti  domnii  Sorea  si Juverdeanu  de  la  Prefectura si 
domnul Sorea  a  spus  ca nu  se  mai  poate  face  nimic  atat  timp cat  exista  un  proces  
pe  rol  si  asteptam  decizia  instantei”. Doamna  Afrasinei  intreaba   „ce sanctiune  a  
primit  primarul  ca  nu  a respectat decizia  prefecturii?” Domnul  primar  raspunde   ca  
nu  stie  de  nici  o  decizie  si informeaza  ca   prefectul  emite   doar  ordine.  
 Se  inscrie  la  cuvant  domnul  consilier  Balu  Ciprian   care   intreaba:  
„indemnizatia va fi în cuantum de  3,5% din indemnizaţia lunară de incadrare sau bruta  a 
primarului?”. Primarul  raspunde  ca indemnizatia  de incadrare  sau  bruta  este  aceeasi  
deoarece  nu  beneficiaza  de  sporuri. 
 Intervine  domnul  inspector  Vartolomei  Sergiu,  care  a  exercitat  temporar  
functia  de  secretar  care  arata   ca  domnul  Sorea  Liviu de la  Institutia Prefectului  
Vaslui  a  spus  ca  dumnelor  nu  se  pot  pronunta  deorece  este  un  proces  pe  rol. Mai  
precizeaza   faptul  ca  in  urma  controlului  de  fond  efectuat  de  Corpul de  Control din  
cadrul Institutiei Prefectului  Vaslui  de  la  sfarsitul lunii  septembrie  2013, unitatea  
administrativ  teritoriala  a  iesit  foarte  bine,  lucru  ce  rezulta  din  procesul-verbal  
incheiat. 
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   Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 9 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 4 voturi „abtineri”( Afrasinei Rodica, Balu Ciprian, 
Arcaleanu Petru  si Ponea Iancu), devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2014 
privind modificarea indemnizatiei de sedinta la care au dreptul consilierii locali pentru 
participarea la sedinte. 
  10. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 7 
al  ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări 
de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru, cu respectarea 
normelor de securitate şi igienă a muncii pe anul 2014. 
 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
 Domnul  viceprimar  prezinta  succint  lucrarile  si  actiunile  de  interes  local  care  
se  vor  efectua  cu  beneficiarii   de  ajutor  social in  anul  2014.   
    Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 0 voturi „abtineri”,  devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 7/2014  privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local 
pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, fără a se 
putea depăşi regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate şi igienă a 
muncii pe anul 2014. 

11. Domnul   presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 8 al  
ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind alegerea consilierului care va conduce şedinţele 
Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile februarie, martie  si aprilie 2014. 
 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
 Presedintele  de  sedinta  solicita  membrilor  consiliului  local  sa  faca  propuneri  
si  se  fac  un  numar  de  trei  propuneri: 
 1. Domnul  consilier  local  Arcaleanu  Petru  propune  pe  domnul  consilier  Balu  
Ciprian sa conduca şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile februarie, 
martie  si aprilie 2014.  
 2. Domnul  consilier  local  Nechita  Manoli   propune  pe  domnul  consilier  
Neacsu  Florin  sa conduca şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile 
februarie, martie  si aprilie 2014.  
 3. Domnul  consilier  local  Radu Ion  propune  pe  domnul  consilier  Nechita 
Manoli  sa conduca şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile februarie, 
martie  si aprilie 2014.  

Prima  propunere ca  domnul  consilier  Balu  Ciprian sa  fie  presedinte  de  
sedinta  in  urmatoarele  trei  luni  primeste un  numar  de  3 voturi „pentru”,  0 voturi 
„impotriva”  si   10 voturi „abtineri”. 

A  doua   propunere ca  domnul  consilier  Neacsu Florin  sa  fie  presedinte  de  
sedinta  in  urmatoarele  trei  luni  primeste un  numar  de  3 voturi „pentru”,  0 voturi 
„impotriva”  si   10 voturi „abtineri”. 

A  treia   propunere ca  domnul  consilier  Nechita  Manoli  sa  fie  presedinte  de  
sedinta  in  urmatoarele  trei  luni  primeste un  numar  de  10 voturi „pentru”,  0 voturi  
„impotriva”  si   3 voturi „abtineri”. 

Cu  un  numar  de 10 voturi „pentru”,  0 voturi  „impotriva”  si   3 voturi „abtineri” 
domnul  Nechita  Manoli  este  ales  presedinte  de  sedinta pentru lunile februarie, martie  
si aprilie 2014, proiectul  de  hotarare  devenind  Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2014 
privind alegerea consilierului care va conduce şedinţele Consiliului Local Muntenii de 
Sus, pentru lunile februarie, martie  si aprilie 2014. 
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12. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 9 
al  ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind aprobarea Programului achiziţiilor publice 
pentru anul 2014.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Doamna  Afrasinei  Rodica  intreaba:  „daca nu  avem  buget pe 2014 cum putem  

face  achizitii  si  de  ce  se  aproba  inaintea  bugetului?” 
Domnul  inspector (achizitii publice )  raspunde  ca in  conformitate  cu HG nr. 925/2006 
“Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o prima forma pana la sfârşitul 
ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru 
pe care autoritatea contractantă intenţionează sa le atribuie/încheie în decursul anului 
următor. 
     După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de 
posibilităţile de atragere a altor fonduri. 
    Programul anual al achiziţiilor publice se aproba de conducătorul autorităţii 
contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-
contabil. 
    Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în 
programul anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aproba conform 
prevederilor legale.” 

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

Se  reia  sedinta  dupa  cinci  minute si  presedintele  de  sedinta  intreaba  daca mai  
doreste  cineva  sa  discute  asupra  proiectului  de  hotarare. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 1 voturi „abtineri”( d-na Afrasinei Rodica), devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2014 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice 
pentru anul 2014. 

13.  Domnul  presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 10 al  
ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind aprobarea  Regulamentului  propriu  
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 
proiectelor de hotărâri, precum  şi  a  hotărârilor  adoptate  de  Consiliul Local al 
Comunei Muntenii  de  Sus. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 

„pentru”,  1 voturi „impotriva”  si o voturi „abtineri”, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 10/2014  privind aprobarea  Regulamentului  propriu  cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri, precum  şi  a  
hotărârilor  adoptate  de  Consiliul Local al Comunei Muntenii  de  Sus. 

14. In continuare domnul  presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  
nr. 11 al  ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind aprobarea reorganizării Reţelei 
şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei 
Muntenii de Sus, pentru anul şcolar 2014-2015 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Se  inscrie  la  cuvant  domnul  consilier Nechita  Manoli   care   spune  ca  in  

fiecare   an  reteaua  scolara  se  aproba  prin  luna  august. Facand  parte  din  Consiliul  
de  Administratie   al  scolii   nu   a fost   discutata  reteaua  scolara  in  C.A.  si  se  aude   
ca   cetatenii   din  satul  Portari   care   au  copiii  si  invata  in  Vaslui   vor  sa-i   aduca  
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la  Muntenii  de  Sus   sa  invete. Solicita  amanarea  proiectului  de  hotarare   intr-o   alta  
sedinta  pentru  a  se  mai  clarifica  niste  probleme.  

Domnul  consilier  Simion  Vasile   spune  ca  pana  in  luna  iunie   a  fiecarui  an  
trebuie   sa  se  stie cate  clase  vor  fi  si  catedrele   care   vor  fi  in  anul  scolar  urmator. 

    Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi primeste 3 voturi 
„pentru”,  5 voturi „impotriva”  si 5 voturi „abtineri”. Presedintele  de  sedinta  anunta  ca  
proiectul  de  hotarare   privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar    de stat la nivelul comunei Muntenii de Sus, pentru anul şcolar 
2014-2015 nu  a  fost  adoptat. 

15. Domnul  presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 12 al  
ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind modificarea componentei comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Doamna  consilier  Afrasinei  Rodica  spune   ca  “trebuie   sa asteptam  verdictul  

instantei”. 
 Domnul  presedinte  de  sedinta  solicita  sa  se  faca  propuneri  pentru  membri  in  
fiecare   din  cele  trei  comisii  de  specialitate   ale  consiliului  local. 

I. Pentru    Comisia  pentru administraţia publică locală, juridică, cultură, 
tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii din cadrul consiliului local al 
comunei Muntenii de Sus   se  fac  urmatoarele  propuneri:   
 -  Domnul  Nechita  Manoli propune   urmatorii  consilieri  locali: Birsan Eugen, 
Radu Ion  si  Neacsu  Florin; 
 -  Domnul Balu  Ciprian propune   urmatorii consilieri locali: Afrasinei Rodica, 
Ungureanu Ion  si  Nechita  Manoli. 
 Se  supune  la  vot  prima  propunere  a  domnului consilier  Nechita  Manoli care  
este  aprobata   cu 9 voturi „pentru”,  1 voturi „impotriva”  si 3 voturi „abtineri”.  

II.  Pentru Comisia  de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul consiliului local al comunei 
Muntenii de Sus se  fac  urmatoarele  propuneri: 

- Domnul Agafitei  Ion  propune  urmatorii  consilieri  locali: Simion  Vasile, 
Balu  Ciprian  si  Nechita Manoli; 

- Domnul  Balu Ciprian  propune  urmatorii  consilieri  locali: Arcaleanu 
Iancu, Simion Vasile  si Neacsu  Florin; 
 Se  supune  la  vot  prima  propunere  a  domnului consilier  Agafitei  Ion care  este  
aprobata  cu 9 voturi „pentru”,  4 voturi „impotriva”  si 0 voturi „abtineri”.  

III. Pentru Comisia de organizare, dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului 
înconjurător din cadrul consiliului local al comunei Muntenii de Sus se fac  urmatoarele  
propuneri:  

- Domnul  Birsan  Eugen  propune urmatorii  consilieri  locali: Adam 
Domnita , Agafitei  Ion  si  Ungureanu Ion; 

- Domnul  Balu  Ciprian propune urmatorii  consilieri  locali: Tirnoveanu 
Petrut , Ponea Iancu si  Radu Ion. 

Se  supune  la  vot  prima  propunere  a  domnului consilier  Birsan Eugen care  
este  aprobata  cu 10 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 3 voturi „abtineri”. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea componentei comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui si  se  
adopta  cu 9  voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri” şi 4 voturi „împotrivă”. 
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Se dau procesele  verbale pentru a  fi  completate cu  comisiile noi alese în 
vederea stabilirii  presedintelui  si  secretarului din cadrul fiecarei comisie de  specialitate. 

Se  propune  o  pauza  de  5 minute si toti  consilierii  sunt  de acord. 
Presedintele  de  sedinta  inmaneaza  secretarului  comunei procesele verbale 

ale comisiilor în care au fost desemnaţi, preşedintele, secretarul şi membrii comisiei  care  
se  anexeaza  la  dosarul  sedintei. 

In  pauza  secretarul  comunei  cere  doamnei  Afrasinei Rodica  cererea  
inregistrata cu  o  zi  inainte de  sedinta  cu  nr. 195  din 16.01.2014, cerere   care  fusese 
solicitata  de catre doamna Afrasinei Rodica de la  secretarul  comunei  inainte  de  
inceperea  sedintei spunand  ca   dumneaei nu are exemplarul ei,  ca  a  uitat-o  la  servici  
si ca  o  va  citi  la  sedinta  si  o  va  da inapoi.  Aceasta  cerere  nu  a  fost  citita  si  nici 
prezentata   de  catre  doamna Afrasinei  Rodica  in  plenul  sedintei. Cererea  este  data  
secretarului  comunei care  se  anexeaza  la  dosarul  sedintei.  

Se  reiau  lucrarile  sedintei si  domnul  primar  prezinta  Raportul  privind  
transparenta  decizionala in anul  2013 conform Legii nr.  52/2003 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In  continuare  domnul  presedinte  de  sedinta  solicita  primarului  sa  prezinte  
Raportul privind  accesul la  informatiile  de  interes  public pentru anul 2013 
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare  

Domnul  presedinte  de  sedinta  propune  o  noua  pauza  de  cinci  minute   pentru  
ca  domnul  primar   sa  poata  prezenta   ultimul  raport   care   este  foarte  amplu. 

In  pauza  doamna  consilier  Afrasinei  Rodica  solicita  secretarului  comunei  sa  
mearga  si  sa  inregistreze  in  registrul  de  intrare-iesire  o  cerere  care  era  a  domnului  
Balu  Ciprian. Secretarul  comunei  inregistreaza  cererea   si-i  inmaneaza  doamnei  
Afrasinei Rodica  o  copie  a acestei  cereri  avand  si  numarul  de  inregistrare.  
Secretarul  comunei  ataseaza  la  dosarul  sedintei cererea urmand   ca la  ultimul  punct  
al  ordinei  de  zi  sa  fie  prezentata. 

Se  reiau  lucrarile  sedintei   si  domnul  primar  timp  de  aproximativ  o  ora  
prezinta  Raportul  privind starea economică, socială si de mediu  a comunei Muntenii 
de Sus la sfârşitul  anului  2013  si  ducerea  la  indeplinire  a  hotararilor consiliului  
local  adoptate in  perioada  ianuarie-decembrie 2013 

Se  inscrie  la  cuvant  domnul  consilier  Nechita  Manoli care  arata  in  cuvantul  
sau  ca  acest  raport  reflecta  realitatea de  la  nivelul  comunei  Muntenii  de  Sus. Aduce  
la  cunostinta  celor  prezenti  in  sala   ca  la  nivelul  comunei  cresc  numarul  
beneficiarilor  de  ajutor   social  si  a scazut  numarul  de  animale (in  special  bovine). 
Sunt  un  numar  de  4  consilieri  locali din  satul  Muntenii  de  Sus  (Adam  Domnita, 
Tirnoveanu Petrut, Ponea Iancu  si  Birsan  Eugen)  care  nu  au  remarcat   faptul   ca SC 
Steli-Rodica SRL nu  efectueaza   cursele   si  nu  respecta  statiile   care   au  fost  
aprobate  prin  hotarare  de  consiliul  local  in  luna  iulie  2013. Domnul Tirnoveanu  
Petrut,  viceprimar  al  comunei  ii  raspunde  ca   vina  este   a d-lui Vartolomei  Sergiu, 
fostul   secretar al  comunei   care   a  avut  sarcina  trasata  prin  hotararea  consiliului  
local sa  transmita  un  exemplar  al  hotararii  si  S.C. Steli-Rodica SRL,  lucru  pe  care  
societatea  spune  ca  nu  i  s-a  comunicat  in  scris. 

Se  da  o  noua  pauza  de  5  minute  care  este  aprobata  de  toti  membrii 
consiliului  local.  

Se  reiau  lucrarile  sedintei  si  domnul  Balu  Ciprian  nu  mai  revine  in  sala  de  
sedinta.  
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Doamna  consilier  Afrasinei  Rodica spune  ca  dumneaei  pleaca la  servici dar  
intre  timp  se razgandeste  deoarece  domnii  consilieri  si  secretarul  comunei  ii  cere  
sa  prezinte  in  scris  si  verbal  raportul  de  activitate   pe  anul  2012. 

Doamna Afrasinei Rodica  prezinta  raportul  de  activitate  si  paraseste  sala  
spunand  ca  merge  la  serviciu.  

Mai  prezinta  raport  de  activitate   si  domnul  consilier  local  Radu  Ioan care  
este  apreciat  de  catre  membrii  consiliului  local.  

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

Prezinta  adresa  Inspectoratului  de  Politie al  Judetului  Vaslui  nr. 26192  din 
14.01.2013  prin  care  solicita  semnarea contractului de comodat intre Primaria  comunei  
Muntenii  de  Sus  si  Inspectoratul  de  Politie al  Judetului  Vaslui, imobil  in  care  
functioneaza  Postul  de  Politie  Muntenii  de  Sus.  

Dl. primar spune  ca  la  infiintarea  comunei  Muntenii  de  Sus ne-am  luat  
angajamentul sa  asiguram  locatia  pentru  functionarea  Postului  de  Politie  Muntenii  
de  Sus. 

Secretarul  comunei  prezinta  cererea d-lui Balu Ciprian inregistrata cu  o  ora  in  
urma  cu  nr. 254/17.01.2014.  

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 ordinare 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  
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