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 Convocarea consiliului local în această şedinţă extraordinară s-a făcut prin 
Dispoziţia primarului nr. 72 din 05 aprilie 2013 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 10 aprilie 2013,  în localul Sediului Nou al Consiliului local 
Muntenii de Sus, începând cu orele 09.00. 
 Data, ora, locul şi proiectul de ordine de zi al şedinţei s-au adus la cunoştinţa 
consilierilor prin invitaţii scrise şi prin afişare la sediul primăriei. 
 La începutul şedinţei erau prezenţi în sală, domnul primar Anton Vasile, 
domnul viceprimar Tîrnoveanu Petruţ şi  următorii consilieri: 
 Afrăsînei Rodica, Ungureanu Ion, Agafiţei Ion, Neacşu Florin, Arcăleanu 
Petru, Simion Vasile, Adam Domnita, Radu Ion, Ponea Iancu,  Nechita Manoli şi  
Bîrsan Eugen. Participă de drept la lucrările consiliului local domnul Vartolomei 
Sergiu, secretarul comunei.  
 În baza art.52 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 sunt 
prezenţi în sală şi reprezentanţi ai primăriei. Fiind îndeplinită cerinţa prevăzută de 
art.31 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, şedinţa este legal constituită, cu  12 consilieri prezenţi. 
 Deschide sedinta domnul Tîrnoveanu Petruţ, preşedinte de şedinţă care   dă 
citire la ordinea de zi. 

Se dă cuvântul d-nei Afrăsînei Rodica, fiind preşedinta comisiei de buget-
finanţe: comisia nu se poate pronunţa, întrucât nu a fost prezentat încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul trecut şi nu avem după ce să ne luăm. Nu ştim câţi bani 
s-au cheltuit anul trecut. 

D-nul consilier Ungureanu prezintă o listă cu amendamente, care se 
anexează la dosarul de şedinţă. 

Intervine d-nul primar: aveţi trei probleme, când s-a aprobat biblionetul v-aţi 
angajat să asiguraţi utilităţile. Eu consider că aceste amendamente sunt cu răutate şi 
se închid anumite activităţi şi investiţii. Eu propun să votaţi proiectul de buget în 
formă iniţială, în caz contrar eu retrag proiectul de pe ordinea de zi. 

D-nul consilier Agafiţei Ion: d-le primar, noi vrem să terminăm investiţiile 
începute de 20 de ani. Nu avem ceva cu Muntenii de Sus. 



D-nul consilier Neacşu Florin: d-le primar, de ce insinuaţi că noi vrem să 
închidem cabinetele medicale? 

Apar discuţii intre consilieri. 
Intervine d-nul preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ, cere linişte, după 

care supune la vot proiectul de hotărâre ăn formă iniţială. 5 voturi „pentru”, 1 vot 
„abţineri” şi 6 voturi „împotrivă”. 

D-nul preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ: reluăm votul asupra 
proiectului cu amendamente. 

D-nul primar: în conformitate cu art.46 alin. (3) din O.G. 35/2002, eu retrag 
proiectul de pe ordinea de zi. 

Întrucât pe ordinea de zi era un singur proiect consilierii PDL părăsesc sala. 
Potrivit dispoziţiilor art. 54 din O.G. 35/2002, un proiect de hotărâre respins, 

nu poate fi readus în dezbatere în cursul aceleaşi şedinte. 
D-nul preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ declară închisă şedinţa 

consiliului local de astăzi 10.04.2013. 
 
 
Preşedinte de şedinţă                                                          Secretar comună 
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