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JUDETUL  VASLUI                                                 MUNTENII  DE  SUS, 31 martie 2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara a consiliului local din data de 31 martie  2014 

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

primarului nr. 101  din 26 martie  2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să aibă loc în 
data de 31 martie   2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local Muntenii de 
Sus, începând cu orele 10.00. 
 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. 

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 nemotivat  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).  
 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 ordinară 
din data 28 februarie 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 privind stabilirea programului de functionare al 
unitatilor de alimentatie publica de pe raza comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui; 

2. Proiect  de  Hotarare  privind  stabilirea locurilor de desfasurare  a  adunarilor 
publice  la     nivelul Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui; 

3. 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; 
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4. Proiect  de  Hotarare  privind  aprobarea Programului  de exploatare a  pasunii 
comunale pe anul 2014; 

5.   Proiect  de  Hotarare     privind demolarea unui imobil care a  avut  destinaţie 
– Sediul fostei Cooperative Agricole de Productie,  situat in localitatea Satu-Nou, 
comuna Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui;  

6. Proiect  de  Hotarare     privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la 
Scoala Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui; 

7. Proiect de Hotarare  privind aderarea comunei Muntenii  de  Sus, judetul 
Vaslui la Asociatia Comunelor  din Romania; 

8.  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,  Ponea Iancu;   

9. Inmanarea secretarului  comunei a Declaratiilor  de  avere si Declaratii  de  
interese  de catre fiecare  consilier  local  pentru   a  fi  inregistrate  in  registrele  
speciale  si  transmise  la  A.N.I.; 

10.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 
II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri pentru 
asigurarea conducerii şedinţei următoare:  

a) Anunţ public privind aprobare plan actiune protectie a apelor impotriva 
poluarii cu nitrati  din surse agricole; 

     b) Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  urmatorii  
consilieri  locali: Adam Ana,  Afrasinei Rodica  si  Agafitei  Ioan; 
              c) Alte  propuneri ale  consilierilor locali pentru asigurarea conducerii 
şedinţei următoare.  

Presedintele de sedinta  intreaba  daca  mai  doreste  cineva  sa 
completeze/suplimenteze ordinea de zi prin   introducerea  vreunui proiect de  hotarare 
care sa îndeplineasca  cerinţele legii, 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.     

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.   
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 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  stabilirea programului de functionare al 
unitatilor de alimentatie publica de pe raza comunei Muntenii de Sus, judetul 
Vaslui. 

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.  

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. 26/2014 privind privind stabilirea programului de functionare al unitatilor de 
alimentatie publica de pe raza comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui. 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind  stabilirea locurilor de 
desfasurare  a  adunarilor publice  la nivelul Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  
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. 27/2014 privind  stabilirea locurilor de desfasurare  a  adunarilor publice  la 
nivelul Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui. 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 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. 
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. 28/2014 privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Muntenii de Sus, pentru anul 
şcolar 2014-2015. 

Domnul primar reaminteste  domnilor consilieri faptul  ca  Scoala veche  din 
satul  Muntenii  de Sus nu  mai  functioneaza din  vara  anului 2013, cladirea  este  
administrata  de  catre  consiliului  local  si  sunt  doua  variante: conservarea  acesteia  
sau sa-i  dam o  alta  utilitate. 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: P.H.   privind  aprobarea 
Programului  de exploatare a  pasunii comunale pe anul 2014. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Se  inscrie la cuvant  doamna consilier Afrasinei Rodica care  arata  in  

cuvantul  sau ca vorbeste zilnic  cu  oamenii din comuna  si   sunt  cetateni  care  au  
500 de oi sau 30 de oi si sunt foarte nemultumiti de ceea ce se intampla. Se  
construieste pe  domeniul  public,  pe  pasune  si  nu  se  face nimic. 

Domnul  presedinte  de  sedinta, Nechita  Manoli comunica urmatoarele 
probleme  privind gestionarea pasunii  comunale in anul 2013:  

- Nu s-a informat consiliul local cu privire la taxele  incasate pentru 
animalele care  au  avut  acces la  pasunea comunala; 
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- Nu s-a facut nici o  informare  cu privire la obligativitatea efectuarii    
zilelor  de munca edilitar  gospodaresti, intretinere a  pasunii  de  catre proprietarii  de  
animale; 

- Nu s-au luat masuri pentru interzicerea executarii de constructii sau 
amenajari de orice fel pe pasune precum si  depozitarea  de materiale de orice natura; 

- Pentru fiecare lucrare executata pe pasunea comunala, atat pentru cele  
finantate  cat  si pentru cele  executate prin contributie in munca,  trebuiau intocmite 
procese-verbale de receptie; 

- Nu s-au incasat taxele stabilite de consiliul local prin HCL nr.29/2010 
pentru persoanele fizice care ocupa abuziv domeniul privat al comunei si nu  detin 
acte de proprietate sau concesiune/inchiriere; 

- Nu se stie  cat ingrasamant s-a achizitionat, cum si  cat  s-a imprastiat. 
Sunt persoane  care au pus  ingrasamantul  in  caruta  din  curtea primariei  si l-au  dus  
acasa; 

- Domnul Simion Sergiu  a  construit  stana  din boltari  aproape  de 
primarie, la  vedere  si  nu s-a luat  nici o  masura  cu  acesta; 

Se inscrie  la  cuvant domnul consilier Agafitei Ion si  informeaza pe  cei 
prezenti in  sala  ca  „fermierii cu oi multe (adica 500-600 bucati) nu pasuneaza  pe  
raza  comunei,  acestia  pleaca pe  alte  teritorii. Problema  se  va  clarifica  in 
momentul  in  care  vor  aparea normele  la  ordonanta de administrare si exploatare  a 
pajistilor permanente si  fermierii  vor concesiona/inchiria suprafete  de pasune pentru 
pasunat. In legatura  cu  construirea  de  stani pe  pasune  nu  este  voie  sa  se  execute  
astfel  de  constructii permanente”. 

Domnul Tirnoveanu Petrut, viceprimar al comunei raspunde: 
-pentru  anul 2013 sunt  documentele  justificative  cuprinzand  

achizitionarea  de ingrasamant si celelalte documente  cu privire la  orele  de munca la 
contabilitate ; 

- suma totala incasata in anul 2013  este 7000 lei; 
- intreaba pe domnul  presedinte de sedinta  de  ce  in anul  2012  (mai- 

iunie) cat ati fost viceprimar ati incasat  numai 572 lei  din program de exploatare  a 
pasunii; 

- hotararea consiliului local  cu privire  la  incasarea  taxei  de la persoanele  
fizice  care ocupa  domeniul privat al comunei este din 2004 si  nu  are nici o  treaba; 

Domnul  presedinte  de  sedinta   raspunde ca  hotararea  este  din 2009-2010 
si  nu  din  2004. Despre faptul ca s-a  distribuit  ingrasamantul  pe  pasune  „ati  fost 
intrebat de  vreo  doua ori  in  sedinte  de  consiliu  ce  s-a facut,  cat  s-a platit, ce  
cantitate  si ne-ati  raspuns  ca  nu ati  facturat nimic”. 

Domnul Balu Ciprian intreaba  care  sunt investitiile in  sursele  de  apa  si  
de  ce  nu s-au  taiat anul trecut  spinii  de pe  pasune  deoarece  sunt  foarte  mari.  

Domnul presedinte de sedinta  informeaza  membri  consiliului local  ca  
sunt  foarte multe  hotarari  ale  consiliului local  care trebuiau  duse la indeplinire de  
catre viceprimar  si  nu le-a  dus  la indeplinire  si in  sedinta  de luna  urmatoare le  va 
prezenta.  

In  continuare  domnul presedinte  de sedinta propune consiliului local 
sanctionarea  viceprimarului cu mustrare pentru savarsirea de  abateri grave si  
repetate. Solicita  consiliului local  sa  adopte  o  hotarare  in  acest  sens. 
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Intervine  secretarul  comunei care  precizeaza  urmatoarele  aspecte cu privire  
la  adoptarea  unei  astfel  de hotarari:  

1. „Art. 69  din Legea nr. 393/2004 privind statutul  alesilor locali prevede: 

 Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de 
viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor 
în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: 
a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 
d) eliberarea din funcţie. 
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, 
la propunerea motivată a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. 
Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă 
consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. 
(3) 

Nemaifiind discuţii, presedintele  de  sedinta supune  la vot proiectul de 
hotărâre inscris pe  ordinea  de  zi la numarul 4 si  este  adoptat cu 9 voturi „pentru”,  0 
voturi „impotriva”  si 3 voturi „abtineri”,  devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 

În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul 
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. 
c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie”. 

2.La inceputul sedintei ordinea de zi nu  a  fost completata/suplimentata prin   
introducerea  acestui 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.  

3. In  calitate  de  secretar  al  comunei  nu  voi  contrasemna  aceasta  hotarare  
daca va  fi  adoptata”. 

Domnul  presedinte  de  sedinta propune iarasi consiliului local sanctionarea  
viceprimarului cu mustrare pentru savarsirea de  abateri grave si  repetate si supune  la  
vot propunerea.  

Propunerea este supusa la vot şi adoptata cu 9 voturi „pentru”, 3 voturi „contra”  
si 0 voturi „abtineri” , devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2014 privind 
aplicarea sanctiunii disciplinare (mustrare) –viceprimarului comunei Muntenii de Sus, 
judetul Vaslui.  

Secretarul  comunei informeaza  consilierii: „voi  intocmi  hotararea adoptata, 
am sa o    inregistrez  in registrul  special, am sa o  comunic prefectului care se va 
pronunta asupra   legalitatii conform Legii  nr.  340/2004 privind  institutia  
prefectului, actualizata, dar repet,  nu o voi  contrasemna”.  

Doamna consilier Afrasinei Rodica  intreaba:  “de  ce  nu  o  contrasemnati 
domnisoara hotararea?” 

Secretarul  comunei  raspunde: “am expus  prevederile  legale cu foarte  putin  
timp in  urma, si  repet, acest proiect putea fi  adoptat la  propunerea motivată a 
primarului cuprinzand motivele care justifică propunerea de sancţionare care trebuia  
adusa la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei”. 
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29/2014 privind  privind  aprobarea Programului  de exploatare a  pasunii comunale pe 
anul 2014. 

5. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 5 
al  ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind demolarea unui imobil care a  avut  
destinaţie – Sediul fostei Cooperative Agricole de Productie,  situat in localitatea 
Satu-Nou, comuna Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui.     
 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.      
 Domnul primar  propune  ca  sa  stabileasca o  zi  in  care  toti  consilierii locali  
sa poata  participa/asista  la  demolarea  gradinitei. Membri Comisiei de specialitate a 
Consiliului Local  de organizare, dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului înconjurător 
vor  asista  la executarea lucrarii  de  demolare  a imobilului descris  la  art. 1 al 
prezentei  hotarari si  vor prezenta  un  raport  scris  cu  materialele  rezultate de  la  
aceasta constructie. Domnul  primar  propune  ca  materialele  rezultate (lemnul)  sa  
fie  dat  la  cele  doua  familii  care locuiesc  la  Casa Praznicala  din curtea “Bisericii 
Sf. Apostol Petru si Pavel” din localitatea Satu-Nou. 

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. 30/2014 privind demolarea unui imobil care a  avut  destinaţie – Sediul fostei 
Cooperative Agricole de Productie,  situat in localitatea Satu-Nou, comuna Muntenii  
de  Sus, judetul  Vaslui. 

6. Se trece la punctul 6 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  nefavorabil. 
Domnul  viceprimar  propune  sa  se  adopte  o  hotarare  prin care  sa  li  se  

deconteze naveta cadrelor didactice in procent de 30% pentru  fiecare luna. 
   Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 10 voturi 

„pentru”, 1 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 31/2014 privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la Scoala  
Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui. 

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: P.H. privind aderarea comunei 
Muntenii  de  Sus, judetul Vaslui la Asociatia Comunelor  din Romania. 

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Doamna  consilier Afrasinei Rodica intraba  daca  avem  vreun  avantaj  daca  

aderam  la  aceasta  asociatie  deoarece  implica niste obligatii  financiare  care  se  vor  
suporta  din  bugetul  local. 

   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. 32/2014 privind aderarea comunei Muntenii  de  Sus, judetul Vaslui la 
Asociatia Comunelor  din Romania. 

8. In continuare  presedintele  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 8  
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,  si Ponea Iancu”. 
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Domnul presedinte  de sedinta informeaza ca a  propus in sedinta din luna 
februarie 2014  ca  domnii si doamnele  consilieri care  mai au  de  prezentat  rapoarte  
de  activitate  sa le  prezinte  in  scris la  secretar   in cel  mai scurt  timp  care  sa  fie  
anexate  la  dosarul  de  sedinta.  

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  consilierii  locali  care nu  au  intocmit. 

9.  In  continuare  secretarul  comunei solicita   consilierilor  locali Declaratiile  
de  avere si Declaratiile  de  interese   completate pentru a fi  inregistrate  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 privind interesele 
personale atrage  incetarea  de  drept  a mandatului  conform art. 82 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul  alesilor locali, actualizata. Atentioneaza  pe domnul  
consilier local Ponea Iancu  ca  nici  in anul 2013  nu  a  depus  declaratiile  de  
avere/interese  pe  anul 2012. 

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  presedinte de sedinta prezinta adresa nr. 712/2014 a Consiliului 
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. 

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 martie  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 

 


