
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T A R A R E A   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 
  
 

având în vedere: 
- adresa Institutiei Prefectului –judetul Vaslui nr. 545 din 19.02.2014 prin  care  

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

- expunerea de motive a primarului comunei, în calitatea acestuia de iniţiator,  
prin  care argumenteaza ca trebuie revocata  Hotararea nr. 12/17.01.2014 privind  
modificarea  componentei comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al comunei 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 

- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  administraţia 
publică locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii; 

- art. 17 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare  a consiliilor locale; 

- în temeiul art.54,  art.45, alin (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , modificată şi 
completată; 

              
  Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1.- Se revoca Hotararea nr. 12/17.01.2014 privind  modificarea  

componentei comisiilor de specialitate ale      Consiliului Local al comunei Muntenii 
de Sus, judeţul Vaslui. 

Art.2. -  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de consiliul local al   
comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui                  

Art.3.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Muntenii  de  
Sus  şi Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la 
sediu  precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.munteniidesus.ro/webmail. 

Muntenii  de Sus,  28 februarie  2014 
PRESEDINTE  DE SEDINTA       
       NECHITA MANOLI   SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

     (cu exercitare temporara de atributii), 
                   MONICA  BURGHELEA 
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