
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A   n r.  24 /2014 
privind convocarea Consiliului local al comunei Muntenii de Sus în şedinţă 

ordinară la data de 17 ianuarie 2014 
  

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil, republicat; 
d) art. 39 alin. (1), (3), (5) şi (6) şi art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
e) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei Muntenii 
de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2013, 

       în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi al art. 115 

 Anton Vasile, primar al  comunei Muntenii de Sus judeţul Vaslui; 

alin. (1) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
D I S P U N : 

 Art. 1. -  Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Muntenii de Sus,  la data de  
17 ianuarie 2014, începând cu orele 13.00, în localul Sediului  Primăriei din comuna Muntenii de 
Sus, judeţul Vaslui, cu următoarele propuneri: 

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;    

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: 

Comisiile pe domenii de specialitate se convoacă la sediul Consiliului Local Muntenii de Sus, 
după cum urmează: 

grupul de  consilieri  locali: Radu  Ioan,  
Nechita Manoli,  Adam  Ana,  Birsan  Eugen,  Simion  Vasile,  Tirnoveanu Petrut, Agafitei 
Ion, Ungureanu Ion  si  Neacsu  Florin    

 Joi, 16 ianuarie 2014 – ora 13.00

  

 Comisia  de programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare. 

Joi, 16 ianuarie 2014 – ora 14.00

 

 Comisia  pentru administraţia publică locală, 
juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii. 

Joi, 16 ianuarie 2014 – ora 15.00  Comisia de organizare, dezvoltare 
urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
protecţia mediului înconjurător.  



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 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; 

 
 Art. 2.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Vaslui, doamnelor şi domnilor 
consilieri locali şi invitaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la  sediul Primariei  
si Consiliului Local Muntenii de Sus  pe  baza  de  anunt.                                       

 
              Muntenii de Sus, 11   ianuarie 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. B.M.                                                   
Dact.B.M.                                                                                                                                                                                                                                       
Ex.5                                               
Ds. A8/2014 

 

       PRIMAR,                                                                Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                                                          SECRETAR COMUNA; 

                                                                                                (cu exercitare temporara  de atributii)                                 
                                                                                              Monica Burghelea               
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