
 

 

JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R  A R E A  nr. 33/2014  
       privind aplicarea  sanctiunii  disciplinare  (mustrare) –viceprimarului 

comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 
  

având în vedere: 
- propunerea  facuta  de  catre  presedintele  de  sedinta; 
- art. 69, alin. (1). lit. „a”, alin. (2)  si alin. (3)  din  Legea nr. 393/2004 

privind statutul  alesilor  locali,  modificata si completata; 
-  în temeiul art. 35, alin. (1)  si (9), art. 48, alin. (1)-(3), art. 45, alin. (1),   

art. 115 alin. (1) lit. b) si alin. (3)  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.- Pentru abateri grave, savarsite in exercitarea  mandatului de 

viceprimar  de  catre domnul Tirnoveanu Petrut i  se aplica  sanctiunea 
<mustrare>.  

Art. 2. – Sanctiunea prevazuta la  art. 1 se  aplica  deoarece viceprimarul 
comunei  nu  a  dus  la  indeplinire urmatoarele hotarari ale consiliului local:  

1. Hotararea Consiliului Local nr. 10/26.02.2013 privind aprobarea   
Programului de  exploatare a pasunii comunale pe anul 2013; 

2.  Hotararea Consiliului Local nr. 8/26.02.2013 privind stabilirea taxei 
de pasunat  la nivelul anului 2013, pentru animalele  care au acces la pasunea 
comunala; 

3. Hotararea Consiliului Local nr. 29/2010 privind stabilirea taxei pentru 
ocuparea abuziva a domeniului privat al comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui  
de catre persoanele fizice care nu detin titlu de proprietate sau contract de 
concesiune. 

Art.3. -  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre insotita de   
obiectiunea secretarului comunei, 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,  31 martie  2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA;       

                   MONICA  BURGHELEA 

Contrasemneaza: 
       NECHITA MANOLI           SECRETARUL COMUNEI, 

    (cu exercitare temporara de atributii), 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�
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