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JUDETUL  VASLUI                                                 MUNTENII  DE  SUS, 28 februarie 2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara a consiliului local din data de 28 februarie  2014 

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

primarului nr. 93  din 21 februarie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să aibă loc în data 
de 28 februarie  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 –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, Neacşu Florin, Ungureanu 
Ion, Simion Vasile, Agafitei Ion, Radu Ioan,  Bîrsan Eugen, Adam Domnita. Domnul  
consilier Balu Ciprian si Ponea Iancu a  anuntat  telefonic  ca  vor  intarziia circa 10 
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 - Bozianu Manuela (contabil).  
 Din partea  presei  participa   domnul  Timofticiuc  si  din  partea  cetatenilor 
domnii Neacsu  Vasile   si  Vartolomei  Ion. 
 Fiind îndeplinită cerinţa prevăzută de art.31 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, şedinţa este legal constituită, cu  11 consilieri 
prezenţi. 

Deschide şedinţa domnul presedinte Nechita Manoli, care  intreaba daca  au  fost  
convocati sau  invitati  cetatenii  sa  participe  la  aceasta  sedinta. 

Domnul  primar  raspunde  ca  in conformitate  cu art.  52 din Legea  nr. 215/2001 
“la  lucrarile consiliului local pot  asista si  lua  cuvantul,  fara drept  de  vot, prefectul, 
presedintele  consililui  judetean  sau  reprezentantii  acestora, deputati  si  senatori…….. 
precum si  persoanele  interesate,  invitate  de  catre  primar”. “Eu  nu  am invitat  aceste  
persoane  si  nici  nu  au  depus  cerere ca  vor  sa  particie  la  sedinta”.  

Doamna  Afrasinei Rodica spune   ca  dumneaei  a  invitat  pe domnul Neacsu  
Vasile deoarece  sedintele  de  consiliu  sunt  publice.  

Presedintele  de  sedinta  propune  ca  pe  viitor  aceste  persoane care  vor sa  
participe  si  sunt  interesate  de sedintele  consiliului  local   sa  fie  inscrise  pe  
convocator  si  sa  fie invitate  de primar  asa  cum  prevede  legea. 

Domnul presedinte de sedinta  prezintă procesul-verbal de la şedinta ordinară din 
data 31 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.  
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Nefiind obiecţii sau contestaţii, procesul-verbal este supus la vot şi aprobat cu 11 
voturi „pentru” şi 0 „abţineri” , 0 „contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Nechita Manoli, dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 

 1. Proiect  de  Hotarare privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor” - comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2014; 

2. Proiect  de  Hotarare  privind  transformarea   a  doua  posturi vacante de  personal  
contractual din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al primarului  comunei  Muntenii  de 
Sus; 

3. Proiect  de  Hotarare  pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  
pe anul 2013; 

4. Proiect  de  Hotarare  privind revocarea Hotararii nr. 12/17.01.2014 privind  
modificarea  componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 

5.   Proiect  de  Hotarare     privind modificarea componentei comisiilor de 
specialitate ale   Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui;  

6. Prezentarea  raportului  de  activitate  pe anul 2013 de catre  viceprimarul  
comunei Muntenii  de  Sus; 

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;   

8. Inmanarea formularelor de Declaratii  de  avere si Declaratii  de  interese fiecarui  
consilier  local  pentru   a  fi  completate si  inregistrate  in  registrele  speciale; 

9.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 

Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-5:  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 proiectului de hotărâre privind 
aprobarea  Programului  de  exploatare   a  pasunii  comunale  pe  anul 2014; 

b) 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 

      c) Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  urmatorii  
consilieri  locali: Adam Ana,  Afrasinei Rodica  si  Agafitei  Ioan; 
      d) Alte  propuneri ale  consilierilor locali pentru asigurarea conducerii şedinţei 
următoare.  
Presedintele de sedinta  intreaba  daca  mai  doreste  cineva  sa mai  introduca  

vreun 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.  

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.  

Intra in sala  dl. Consilier  local  Balu  Ciprian.     
Se supune la vot ordinea de zi   si  se  aproba cu  12 voturi „pentru”.  
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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  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  cere  ca  telefoanele  sa  fie  inchise,  consilierii  sa  dea dovada de respect, sa se  ia  
cuvantul  prin  inscriere  la  cuvant  si  sa  nu  se  floseasca  dialogul. 

 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 actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor” - comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2014. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul  primar  prezinta  expunerea  de  motive  la Proiectul de Hotarare  privind 

actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui, pentru anul 2014 si raportul  compartimentului  de  specialitate. 

Domnul  viceprimar aduce la  cunostinta  consilierilor  ca  acest Plan de analiză şi 
acoperire a riscurilor  a  fost  inaintat  la  Inspectoratul  pentru Situatii  de  Urgenta 
„Podul Inalt”  Vaslui  pentru  a  fi  vizat  de  catre  dl.  col. Olaru  Neculai   deoarece  asa  
prevad  actele  normative  in  vigoare. 

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. 21/2014 privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2014. 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind  transformarea   a  doua  
posturi vacante de  personal  contractual din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului  comunei  Muntenii  de Sus. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul primar  prezinta  expunerea  de  motive  la  acest  proiect  de  hotarare si  

informeaza  consiliul  local  ca  se  transforma  cele  doua  posturi  de personal contractual 
vacante  de  la  compartimentul administrativ –gospodaresc din  muncitori necalificati in 
muncitori  calificati din structura aparatului  de  specialitate al primarului  comunei 
Muntenii  de  Sus. Mai  aminteste   ca  in luna  august  2013   a  fost  aprobata 
organigrama  institutiei  conform Ordonantei 77/2013   care  acum  a  fost  declarata  
neconstitutioanala  si  noi   atunci  am  mai  desfiintat  niste  posturi  vacante  pentru  a  ne  
incadra  in  numarul  de  personal. 

    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. 22/2014 privind  transformarea   a  doua  posturi vacante de  personal  contractual din  
cadrul  aparatului  de  specialitate  al primarului  comunei  Muntenii  de Sus. 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: P.H. pentru aprobarea contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar  pe anul 2013. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Primarul  comunei prezinta proiectul  de  hotarare  si  expunerea  de  motive. 

Doamna contabil,   Bozianu Manuela informeaza   ca   a  fost  inmanat fiecarui  consilier  
local  raportul  compartimentului  de  specialitate fiecarui  odata  cu  convocarea  si  
proiectul  de  hotarare   si  nu are  rost  sa  se  mai  piarda  timpul  cu  citirea  acestuia.  
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In  sala  de  sedinta  intra  domnul  consilier  Ponea Iancu. 
Domnul  presedinte de  sedinta  intreaba  daca  sunt  intrebari  la proiectul  de  

hotarare  initiat  si prezentat  de  catre  domnul primar.  
Se  inscrie  la  cuvant  doamna  Afrasinei Rodica   care spune ca  „am  avut  

bani  si  nu mai  sunt,  s-au  cheltuit. Intreb  si eu cum s-au cheltuit la protocol suma  de 
9.000 lei deoarece  stiu  ca  nu  aveti  voie  sa folositi bani  la  protocol,  numai  in  cadrul  
proiectelor. Pentru chirii s-au cheltuit  o  suma de 2.900 lei si unde platim  noi chirie,  ca  
eu  nu stiu?  Vad  aici  bani  pentru  bunuri  si  servicii,  ce  inseamna  asta? Vad ciocan 
demolator, consultanta  SCIM o  suma  mare,  ce este  asta,  prevede undeva  ca  trebuie  
sa platim  asa ceva? La drumuri  si poduri sunt  prea multi  bani  cheltuiti si nu se vede. 
La  cultura s-a cheltuit  suma de 112.383 lei si noi nu avem  la  camin cultural angajat. 
Pentru renovarea  la  caminul  cultural  s-au  cheltuit  prea multi  bani  si  noi  nu  avem 
drumuri bune. Noi  am  aprobat  suma  de  2 miliarde lei pentru  trotuare  dar  la  aceste  
trotuare  s-a  renuntat   si  nu  inteleg  ce s-au  facut  cu  banii  care  i-am aprobat?”. 

Doamna  contabil  ii  raspunde  sa  se  uite  mai  bine   ca  scrie  ca  s-au  
cheltuit  pentru protocol  suma de 2.056 lei nu 9.000 lei  cum   afirma  dumneaei. 

Domnul  primar  raspunde ca:  
-   chirie   s-a  platit  pentru functionarea  Postului  de  Politie,  lucru  ce  se  

plateste  de  la  infiintarea  comunei  si  anual  actualizam  aceasta  hotarare  de  inchiriere   
a  spatiului.  Inclusiv  in luna  ianuarie  2014   a fost  hotarare  cu  acest  titlu  dar  doamna  
Afrasinei  Rodica  nu  a luat  la  cunostinta  inca;  

- suma  de  4.462 lei s-a  cheltuit  pentru  achizitionarea  unui  ciocan  
demolator (picamer) deoarece  anual  suntem  obligati  sa  dotam  buncarul  de  la  situatii  
de  urgenta  cu  obiecte  de inventar  si  mijloace  fixe. Intr-un  an  am  achizitionat  
motopompa,  intr-un  an   generator, masina  de  tuns  iarba  si  tot   asa; 

-  suma  de  13.237 lei s-a  cheltuit  pentru  consultanta Sistemul  de  Control 
Intern  Managerial  conform Ordinului  nr. 946/2005  si OMFP  1649/2011 privind  
Codul  Controlului  Intern; 

-  la capitolul drumuri  si  poduri  roaga  domnii  consilieri  sa  raspunda  
doamnei  Afrasinei Rodica  unde  s-au  cheltuit  banii pentru achizitionarea  materialului 
pietros  si  repararea drumurilor  in  urma  inundatiilor  din  anul 2013.  Da  exemple:  
drumul  de  la dl. Lapa  pana  la Biserica Noua  Satu-Nou,  drumul  de  la  dl. Radu Petrut 
(maslina) pana  la Airinei  Vasile,  drumul  de  la  Cretu  Bobi  pana  la  Arcaleanu Ion 
(tamaie) –Biserica veche Satu-Nou,  in  zona  cartierului la Plopi in  sectorul  consilierilor 
locali Ungureanu Ion  si  Neacsu  Florin, s-a construit  podul  din  fata  Bisericii vechi  
Satu-Nou,  s-a pietruit  drumul  de la  proprietarii Brodoceanu  Vasile,  drmul  de  la  
Cimitirul  din satul  Muntenii  de  Sus.  Din  aceasta  suma,   67.000 lei au  fost  din 
Programul HG 577  care  s-a  asfaltat  drumul  spre  Portari.  Din  aceasta  suma   a  fost 
platita  aproximativ  60% pentru  santurile  de pe  strada Safir.  O parte  din  suma  a  fost  
cheltuita  si  la  finalizarea  strazii nr. 8  din satul Muntenii  de Sus (rigole, santuri, 
asfaltare drumuri vicinale). 

- la capitolul cheltuieli  pentru  cultura s-a cheltuit  suma de 112.383,08 lei in  
care  este  insclus  chletuielile  de  personal si  materiale  si  servicii  la  biblioteca  
comunala  si  caminul  cultural;  

- cu privire  la  renuntarea  trotuarelor,  lucrarea  nu  a  fost  executata  si nu  
exista  situatie  de  lucrari.  

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 
„pentru”, 0 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri” (Afrasinei Rodica), devenind Hotărârea 
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Consiliului Local nr. 23/2014 pentru aprobarea contului de incheiere  a  exercitiului  
bugetar pe  anul  2013. 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: P.H.   privind revocarea Hotararii nr. 
12/17.01.2014 privind  modificarea  componentei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul  primar  prezinta  expunerea  de  motive  la  proiectul  de  hotarare  si  

adresa  nr. 545 din 19.02.2014 a Institutiei Prefectului –judetul Vaslui  prin  care ne  
solicita reanalizarea  HCL  nr. 12/17.01.2014  in  urmatoarea  sedinta de consiliu  local,  
deoarece  consilierii locali nu au  ocupat locurile in comisie  in functie  de ponderea  
acestora  in  cadrul  consiliului.         
 Se  inscrie  la  cuvant  domnul  consilier  local,  Balu  Ciprian  care  arata  ca  „in  
luna  iunie  2013 a  fost data  o  hotarare  de  consiliu  local  prin  care  s-au  modificat  
comisiile de  la  inceputul  mandatului   si  Institutia Prefectului Vaslui   a  solicitat 
reanalizarea  acestei  hotarari  si  nu  s-a  luat  nici  o   masura si  acum  imediat  s-a  pus  
pe  ordinea  de  zi  revocarea  acestei  hotarari  in  baza  unei  adrese".     
 Se  inscrie  la  cuvant  doamna  consilier  Afrasinei  Rodica  care   intreaba „este  
corect sa  respectam ce  trimite  prefectura,  cum este  posibil  ca  prefectul  sa  ne  spuna  
cum  sa  ne  alegem  noi  comisiile? Oare nu  votul  nostru  este  mai  important? Noi  nu  
mergem  dupa  Ordonanta, noi  mergem  dupa  Legea  nr. 215/2001. Ordonante  pot   da  
oricine si  le  pot  schimba  oricand.” 
 Domnul  primar  raspunde  ca la initierea proiectului  de  hotarare  a  respectat 
adresa Institutiei Prefectului  -judetul Vaslui  si comunica ca  doamna  Afrasinei  are  
mult  curaj  sa  afirme  aceste lucruri. Doamna  Afrasinei raspunde: „Da, am curaj, oricum 
suverana  va  fi  decizia  instantelor de judecata si nu ce stabileste un om politic. Noi 
contestam  tot.”  

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi 
„pentru”,  2 voturi „impotriva”  si 3 voturi „abtineri”,  devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 24/2014 privind  revocarea Hotararii nr. 12/17.01.2014 privind  modificarea  
componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui. 
  5. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 5 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. 
 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  Ungureanu Ion propune   urmatorii  consilieri  locali: Birsan Eugen, 
Radu Ion  si  Tirnoveanu Petrut. 

- Domnul presedinte intreaba  daca  mai  sunt propuneri. Nimeni  nu mai face 
nici  o propunere. 
 Se  supune  la  vot  propunere  a  domnului consilier  Ungureanu Ion care  este  
aprobata   cu 8 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 5 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: 
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- Doamna consilier local Adam Domnita propune  urmatorii  consilieri  locali: 
Simion  Vasile, Ungureanu Ion  si  Nechita Manoli; 

- Domnul presedinte intreaba  daca  mai  sunt propuneri. Nimeni  nu mai face 
nici  o propunere. 

Se  supune  la  vot  propunerea  a  doamnei consilier local Adam Domnita care  
este  aprobata  cu 9 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 4 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  viceprimar, Tirnoveanu Petrut  propune urmatorii  consilieri  
locali: Adam Domnita , Agafitei  Ion  si  Nechita Manoli. 

- Domnul presedinte intreaba  daca  mai  sunt propuneri. Nimeni  nu mai face 
nici  o propunere. 

Se  supune  la  vot  propunerea  a  domnului viceprimar Tirnoveanu Petrut care  
este  aprobata  cu 9 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 4 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”. 

Se dau procesele  verbale pentru a  fi  completate cu  comisiile noi alese în 
vederea stabilirii  presedintelui  si  secretarului din cadrul fiecarei comisie de  specialitate 
conform art. 18 din Ordonanta nr. 35/2002 (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului 
cadru  de organizare si functionare  a  comisiilor  locale. 

Se  propune  o  pauza  de  10 minute si este  votata cu 9 voturi “pentru”  si 4 
voturi “abtineri”.  

Presedintele  de  sedinta  citeste  cele  trei  procese  verbale  intocmite  si  
semnate  de  catre  toti  membri care intra  in  componenta  celor  trei  comisii  de  
specialitate  ale  consiliului  local. 

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. 

6. Se trece  la punctul  nr. 6  al  ordinei  de  zi “Prezentarea  raportului  de  
activitate  pe anul 2013 de catre  viceprimarul  comunei Muntenii  de  Sus” 

Domnul  viceprimar  prezinta  raportul  de activitate  pe  care  il  inmaneaza  
secretarului  comunei  pentru  a  fi  atasat  la  dosarul  de  sedinta.  

7. In continuare  presedintele  de  sedinta  anunta  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”. 

Domnul presedinte  solicita  domnilor consilieri  sa  prezinte rapoartele.  
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. 

Domnul presedinte  de sedinta  propune  ca  acesti consilieri care  mai au  de  
prezentat  rapoarte  de  activitate  sa  prezinte  in  scris la  secretar   in cel  mai scurt  timp 
rapoartele care  sa  fie  anexate  la  dosarul  de  sedinta. Toti  membri  consiliului  local  
sunt  de  acord. 
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 In  continuare  domnul  presedinte de sedinta, Nechita Manoli  atentioneaza  
consilierii  locali  ca  se  trece  la  utimul  proiect  al  ordinei  de  zi:  Intrebari  si  
interpelari   adresate  autoritatii  executive. 

Domnul  primar aduce  la  cunostinta  consiliului  local  ca  prin dispozitia 
primarului nr.38/2013 a fost constituita Comisia de solutionare a cererilor pentru 
repartizarea terenurilor atribuite in baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinte proprietate personala. In cadrul comisiei au fost  analizate 
fiecare cerere in parte, dar nu s-a atribuit nici o suprafata de teren prin Hotarare adoptata 
de catre Consiliul local.  

Doamna Afrasinei  Rodica  spune  ca ea nu  a solicitat  sa  fie  in  aceasta  comisie si  
de  ce  a  fost  pusa.   

Domnul  primar  raspunde   ca  a initiat  aceasta  dispozitie  in baza:   
  „- cererii unui  grup  de  consilieri locali  printre  care era si doamna Afrasinei 
Rodica   inregistrata   in luna ianuarie 2013   prin  care  solicitau  punerea   la   dispozitie    
a  cererilor de   solicitare   a   locurilor   de   casa precum   si  documentatia   cadastrala  a  
acestor  terenuri; 

      -Hotararii Consiliului Local  Muntenii  de  Sus nr. 30/2008  privind  aprobarea  
criteriilor  cadru  de  stabilire  a  ordinii  de  prioritate in  solutionarea  cererilor pentru  
atribuirea unei  suprafete de  teren in  vederea  construirii  de  locuinte si  in  repartizarea  
acestora,  familiilor  de  tineri  pana  in   35  de  ani.” 

In  continuare  sercretarul  comunei inmaneaza fiecarui  consilier local pe  baza  de 
proces-verbal si   semnatura  formularele de Declaratii  de  avere si Declaratii  de  interese   
pentru   a  fi  completate si  inregistrate  in  registrele  speciale. Aduce  la  cunostinta ca 
aceste declaratii sa  le  prezinte  fiecare  consilier local in  termen  de  10  zile  pentru  a  fi 
publicate pe  cite  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. 

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 februarie  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,               
         NECHITA  MANOLI                             SECRETARUL COMUNEI, 
              (cu exercitare temporara  de atributii) 
         MONICA  BURGHELEA 

 


