
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARAREA   nr. 3/2014 

pentru 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 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2) si art. 136, alin. (1) si (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 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), art. 859, alin.(2)  si art. 871, alin.(1), (2) si (3) din Noul Cod 

Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

d) art. 21 lit. a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 4, art. 6, alin. (1) si  art. 25 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietatea publică; 
 f) art. 3, lit.”d”, art. 5, alin.(1) si (2), art.13, art.14, alin.(1), lit.”g”, alin.(2), 

lit.”d”, art.15, alin. (1) si (3)   si art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

 g) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) si (5) teza a 
II-a, art. 119, art. 121 alin. (1), (2) si art. 123, alin.(1) si (2) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism, republicată;  

j) art. 6 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata,  cu modificarile 
si completarile  ulterioare; 

k) Hotararea Consiliului  Local Muntenii de Sus nr.5/2007   privind aprobarea 
domeniului privat al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 

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 de specialitate a Consiliului Local  de organizare, 
dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, protecţia mediului înconjurător, 

 
văzând cererea înregistrată la Primăria Comunei Muntenii de Sus sub nr. 

4532/13.11.2013 a d-rei Duluman Mihaela, domiciliata în comuna Muntenii de Sus, 



judeţul Vaslui prin  care  solicita concesionarea prin licitatie publica a suprafetei  de 50 
m.p. teren  cu destinatie  de  pasune (pajiste), aflata  in domeniul  privat  al  comunei,  
pe  a carei suprafata  a construit  un  zid  de  sprijin aferent locuintei, 

 
potrivit rezultatului votului secret, pe bază de buletin de vot, respectiv 12 

voturi „NU” și 1 voturi „DA”, dat fiind faptul că suntem în prezența unei hotărâri cu 
caracter individual cu privire la persoane, 

 
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 respinge cererea înregistrată la Primăria Comunei Muntenii de 

Sus la nr. 4532/13.11.2013 a d-rei Duluman Mihaela, domiciliata în comuna Muntenii 
de Sus, judeţul Vaslui prin  care  solicita concesionarea  prin licitatie publica a 
suprafetei  de 50 m.p. teren  cu destinatie  de  pasune (pajiste), aflata  in  domeniul  
privat  al  comunei,   pe  a carei suprafata  a construit  un  zid  de  sprijin aferent 
locuintei. 

Art. 2. – Compartimentul  de  urbanism si  amenajarea  teritoriului   din 
cadrul  primariei  impreuna  cu  viceprimarul  comunei vor   lua masuri de  sistare  a  
lucrarilor  la  aceasta  investitie  si  nu  vor  semna  procesul-verbal  de  receptie  finala 
a  lucrarii. 

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  prevazute  la  art. 1 şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei  si Consiliului Local   Muntenii  de 
Sus. 
 

         Muntenii  de Sus,   17 ianuarie 2014 
PRESEDINTE  DE SEDINTA        
       EUGEN BIRSAN           SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

        (cu exercitare temporara de atributii), 
                   MONICA  BURGHELEA 
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