
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A  nr. 43/2014  
privind adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată elevei VARTOLOMEI 

IOANA pentru rezultatele obţinute la concursuri  şcolare 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 32 si art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3 si 4 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 al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d) combinate cu  cele ale alin. (6) lit. a) punctul 1 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) art. 12 alin. (5) si art 43, alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

luând act de: 
a) expunerea de motive 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 raportul Comisiei de specialitate  de programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul 
Consiliului local al comunei Muntenii de Sus; 

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 si completările 
ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII  DE SUS  
H O T A R A S T E: 

Art. 1. - Se aprobă scrisoarea de mulţumire publică adresată elevei 
VARTOLOMEI  IOANA pentru rezultatele obţinute la concursuri şcolare, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 2. – Se aproba elevei Vartolomei Ioana, acordarea  sumei  de  200  lei 
drept  recompensa pentru  eforturile  depuse  si  rezultatele obtinute in clasa a III-a  si a 
IV-a.  

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui,  persoanei inscrise  la  art. 1, Scolii Gimnaziale „Ion 
Agarici” Muntenii de Sus şi se aduce la cunoştinţă publică prin prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: munteniidesus.ro.  

          Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
 

  PRESEDINTE  DE SEDINTA     
       Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

                       (cu exercitare temporara de atributii), 
                MONICA  BURGHELEA 

 



 
Anexa la Hotararea Consiliului Local 
Muntenii  de  Sus  nr. 43 din 16.05.2014 
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SCRISOARE  DE  MULŢUMIRE  PUBLICĂ, 

ADRESATĂ  ELEVEI, 
 

Vartolomei  Ioana, 
 

Este de datoria noastră şi suntem onoraţi să îţi adresăm mulţumiri, 
dar şi felicitări, deopotrivă, pentru reprezentarea comunei Muntenii  de Sus şi 
pentru rezultatele foarte bune obţinute, astfel:  

- locul I la Concursul faza nationala „FII INTELIGENT ... LA  
MATEMATICA”, AN SCOLAR 2012-2013; 

- mentiune la Concursul faza nationala „COMUNICARE-
ORTOGRAFIE.RO” an scolar 2012-2013; 

- mentiune  la Concursul faza nationala „COMUNICARE-
ORTOGRAFIE.RO” an scolar 2011-2012; 

- Mentiune  la Concursul faza nationala „FII INTELIGENT ... LA  
MATEMATICA”, AN SCOLAR 2011-2012; 

- locul I  la concursul de ortografie „Limba romana este patria mea” – 
faza judeteana,  organizat de Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Vaslui, 
26 martie 2013; 

- mentiune  la Concursul national  „COMUNICARE-
ORTOGRAFIE.RO” faza preliminara, 30.03.2012; 

- Mentiune  la Concursul „FII INTELIGENT ... LA  
MATEMATICA”, AN –faza preliminara, 16 martie 2013;  

-  Locul II   la Concursul  national „FII INTELIGENT ... LA  
MATEMATICA”, AN –faza preliminara, 17 martie 2012;  

- locul I  la concursul de ortografie „Limba romana este patria mea” – 
faza judeteana,  organizat de Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Vaslui, 
24 martie 2012; 

- Locul I la Concursul  national „FII INTELIGENT ... LA  
MATEMATICA”,  organizat de Scoala Gimnaziala „Al. Nechita” Vaslui –
faza nationala, 07.04.2014;  

- Locul I la Concursul  national „FII INTELIGENT ... LA  
MATEMATICA”,  organizat de Scoala Gimnaziala „Al. Nechita” Vaslui –
faza preliminara, 22.04.2014;  



- 92 puncte   la Concursul faza preliminara „COMUNICARE-
ORTOGRAFIE.RO”, organizat de Scoala Gim. „Mihai Eminescu” Vaslui, 
15.03.2014; 

- 87 puncte   la Concursul faza nationala „COMUNICARE-
ORTOGRAFIE.RO”, organizat de Scoala Gim. „Mihai Eminescu” Vaslui, 
09.04.2014; 

- 90 puncte la concursul de ortografie „Limba romana este patria mea” 
– faza judeteana,  organizat de Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Vaslui, 
29 martie 2014. 

 
însoţite de cele mai calde urări de sănătate, de fericire şi de împliniri, 

rugând pe Bunul Dumnezeu să-ţi lumineze mintea şi lungul drum al vieţii. 
 

Cu cele mai alese sentimente şi neţărmurită admiraţie, 
 

SEMNEAZĂ: 
PRIMAR COMUNA MUNTENII DE SUS;  

VASILE  ANTON 
 
 
 
 
 

 Presedinte  de sedinta,           Secretar comuna, 
           
                     BURGHELEA MONICA
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNTENII  DE  SUS,       MAI  2014 
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