
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A nr. 39/2014  
privind adoptarea  unor  masuri  pentru  functionarea  Muzeului „Traditiilor”  din 
comuna Muntenii  de  Sus 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 si 8  din  Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;              
   c) punctul 5 coroborat cu prevederile pct. 6, alin. (1) din O.M.F.P nr. 2861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;        
   d) Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare; 

e) Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 
aprobate prin  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 3471/2008; 

g) prevederile O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice  

h) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1)  din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) Hotararea Consiliului  Local Muntenii de Sus nr.14/2009   privind aprobarea 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului Traditiilor din  localitatea 
Muntenii de Sus,  comun Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 

       realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local pentru  privind aoptarea  unor  masuri  pentru  functionarea  Muzeului 
„Traditiilor”  din comuna Muntenii  de  Sus, în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 20/2014 în Registrul special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la 
elaborarea unor proiecte de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local, și 
care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa:munteniidesus.ro                      
b)afisării la Primărie, în spatiul accesibil publicului;  

luând act de: 
a) expunerea  de  morive  a  primarului comunei Muntenii  de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator,  calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 

 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii  de Sus,   

c) raportul Comisiei  pentru administraţia publică locală, juridică, cultură, tineret şi 
sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii, 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 

                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - Se aproba comisia de inventariere  a mijloacelor  fixe  si  obiectelor  de  

inventar ale  Muzeului „Traditiilor”,  in  urmatoarea  componenta: 
Presedinte: Tirnoveanu Petrut –viceprimar comuna; 
Membri: Radu Ion –consilier local; 
           Birsan Eugen –consilier local. 
Lucrarile  de  secretariat  vor fi  exercitate  de  catre  d-ra Cucos Rodica, referent 

(camin cultural).  La  lucrarile  comisiei  de  inventariere  va  participa  obligatoriu   si  d-na 
Bozianu Manuela, consilier (contabil) in  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  
comunei Muntenii  de  Sus.  

Art. 2. -  Comisia  de  inventariere va  inventaria   toate  bunurile  existente   si vor  
raspunde  de modul  in  care  vor  efectua  operatiunile  de inventariere,  respectand legislatia  
in  vigoare. 

Art. 3.  Procesul-verbal privind  rezultatul  inventarierii si  listele  de  inventar  vor  
fi   inregistrate  in  registrul  de  intrare-iesire si vor fi   inaintate  ordonatorului principal  de  
credite (avand si avizul  compartimentului  financiar  contabil).  Ordonatorul  de  credite  va  
face   o  prezentare  in  urmatoarea  sedinta  de  consiliu  local  pentru  a fi   insusit acest 
inventar  si   de  catre  consiliul  local.  

Art. 4. Rezultatele  inventarierii vor  fi  inregistrate  in  bilantul  contabil de  catre  
doamna Bozianu Manuela, consilier (contabil).  

Art. 5. Inventarierea generală a elementelor de activ şi a celor de pasiv de la 
Muzeul “Traditiilor” Muntenii de Sus  se efectuează  până la 12 iunie  2014, când va trebui 
definitivat procesul-verbal de inventariere. 

 Art. 6. Se desemneaza d-ra Chirila  Geanina,  profesor  de  istorie  la  Scoala  
Gimnaziala „Ion Agarici” ca responsabil  al  Muzeului „Traditiilor”  Muntenii de Sus  pe  o  
perioada  de  1  an de  zile de  la  data  la  care  Comisia  de  inventariere  prevazuta  la  art. 1  
îi va  preda acest  obiectiv, dar nu mai tarziu de data de 12 iunie 2014.  

Art. 7. D-ra prof.  Chirila  Geanina  nu  va  fi  remunerata  pentru  desfasurarea  
acestei  activitati. La  solicitarea  acesteia  i  se  va  elibera  adeverinta  de  voluntariat. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
prefectului judeţului Vaslui, persoanelor  prevazute  la  art. 1 si 6 şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul Primariei  si Consiliului Local   Muntenii  de Sus si prin publicare  
pe  pagina  de  internet  la  adresa: munteniidesus.ro. 

            Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
 

  PRESEDINTE  DE SEDINTA     Contrasemneaza: 
       Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 



 

 

                       (cu exercitare temporara de atributii), 

                MONICA  BURGHELEA 
 

 
 

  


