
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

       H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 /2014 
       privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale  

     Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
  

având în vedere: 
- expunerea de motive a a grupului de  consilieri locali  din  cadrul  Consiliului  

Local al comunei Muntenii de Sus, în calitatea acestora de iniţiatori,  prin  care  se  solicita 
modificarea  componentei comisiilor de specialitate cu respectarea algoritmului  privind 
numărul de consilieri locali, precum şi reprezentarea politică a acestora, pe fiecare comisie 
de specialitate; 

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

- 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 modifica  componenta comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 
-  Comisia  pentru administraţia publică locală, juridică, cultură, tineret şi sport, 

protecţie şi asistenţă socială şi petiţii din cadrul consiliului local al comunei Muntenii 
de Sus;  

1. Birsan  Eugen (P.D.L.)   – preşedinte 
2.Radu Ion (P.D.L.)           - secretar 
3. Neacsu Florin- (P.P.D.D.)  - membru 
- Comisia  de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul consiliului local al comunei 
Muntenii de Sus;  

1. Nechita  Manoli (P.D.L.)  - preşedinte 
2. Simion  Vasile  (P.D.L.)  –  secretar 
3. Balu  Ciprian  (U.S.L.)   - membru 

      - Comisia de organizare, dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului înconjurător 
din cadrul consiliului local al comunei Muntenii de Sus; 

1. Agafitei  Ion (U.S.L.)    – preşedinte 
2. Adam Domnita (P.D.L.)  - secretar 
3. Ungureanu  Ion (U.S.L.)  – membru 
Art. 2.  Se  aproba  ca  din  fiecare  comisie  de  specialitate  sa  faca parte  cate  3 

(trei)  membri. 
Art. 3.  La  data  prezentei  hotarari   se  abroga  Hotararea  nr. 29 din 28 iunie 

2013 privind modificarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Muntenii  de  Sus,  judetul Vaslui. 

Art. 4. -  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de consiliul local al   comunei 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui                  Muntenii  de Sus, 17 ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA        
       EUGEN BIRSAN    SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

              (cu exercitare temporara de atributii), 

Red./Dact. B.M.          MONICA  BURGHELEA 
Ex.5 
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