
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A   n r.   377 /2014 
privind convocarea Consiliului local al comunei Muntenii de Sus în şedinţă 

estraordinara la data de 24 noiembrie  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. (2), (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 extraordinara,  Consiliul Local al comunei 
Muntenii de Sus,  la data de  24 noiembrie  2014, începând cu orele 14,00, în localul 
Sediului  Primăriei din comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, cu următoarele 
propuneri: 

I. Proiecte ordinea  de  zi: 
1. Proiect  de  Hotarare privind sprijinirea elaborarii strategiei de dezvoltare locala 

a teritoriului „Movila lui Burcel” Vaslui-Nord pentru perioada 2014-2020; 
2. Proiect  de  privind aprobarea  Programului de pregătire, deszăpezire şi 

combaterea poleiului pe drumurile comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014-15 
martie 2015; 

3. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 
Muntenii de Sus, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale  “Ion Agarici” 
Muntenii de Sus; 

4. Proiect de Hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in 
vederea construirii unei locuinte proprietate personala de catre domnul Ciobotaru Pavel; 

5. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de 
Sus  pe anul 2014 (Rectificarea a IV-a); 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul 
Vaslui si a “Listei de investitii prioritare” pentru perioada 2014-2020; 

7.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 



Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-6: 

II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri pentru 
asigurarea conducerii şedinţei următoare:  

 ANTON VASILE – primarul comunei 
Muntenii de Sus. 

a) anunţ public privind aprobarea taxelor  si  impozitelor  pe anul 2015;                                            
b) Alte  propuneri ale  consilierilor locali pentru asigurarea conducerii şedinţei 
următoare.  

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, prin publicare pe  
pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro,   pe  baza  de  anunt.           
    
  Muntenii de Sus, 21 noiembrie   2014 
        PRIMAR,                                             Avizează pentru legalitate:                    

Vasile  Anton                                                                           SECRETAR COMUNA; 
                                              (cu delegare de atributii)                                 

                                                                                     Monica Burghelea               
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