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 Convocarea consiliului local în această şedinţă ordinară s-a făcut prin 
Dispoziţia primarului nr. 69 din 22 martie 2013 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 29 martie 2013,  în localul Sediului Nou al Consiliului local 
Muntenii de Sus, începând cu orele 13.00. 
 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, Bălu Ciprian, 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  13 consilieri prezenţi. 
 Deschide sedinta domnul Tîrnoveanu Petruţ, preşedinte de şedinţă care  
prezintă procesul verbal din şedinţa anterioara  şi îl supune aprobării plenului . 
Acesta  se aprobă cu 13 voturi „pentru”.  

Domnul Tîrnoveanu Petruţ, preşedinte de şedinţă  supune aprobării plenului, 
ordinea de zi . Aceasta  se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 
Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, sunt: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale în 
anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare 
din comuna Muntenii de Sus, pentru anul şcolar 2013-2014. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil (Sediul fostei 
Cooperative Agricole de Producţie) din domeniul public în 
domeniul privat al Comunei Muntenii de Sus. 



4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxei de salubritate în 
localităţile din comuna Muntenii de Sus, pentru anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind contractarea serviciului de colectare si 
transport a deşeurilor în localităţile din comuna Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui. 

 Punctul 6 de pe ordinea de zi este prezentarea de către d-nul Primar al 
comunei Muntenii de Sus a Raportului privind starea economică, socială şi de 
mediu a comunei Muntenii de Sus la sfârşitul anului 2012 şi ducerea la îndeplinire 
a hotărârilor consiliului local ăn perioada iunie-decembrie 2012. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ,  dă citire la primul 

proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind stabilirea  impozitelor şi 
taxelor locale în anul 2013. Avizul comisiei este nefavorabil. 

Se dă cuvântul d-nei consilier Afrăsînei Rodica. Eu sunt împotrivă, întrucât 
in luna decembrie nu s-a ţinut şedinţa, iar d-nul primar nu a prezentat datoriile pe 
care le are primăria, cu toate că noi am solicitat şi în noiembrie şi în ianuarie acest 
lucru. 

D-nul Primar: acest proiect este pentru reactualizarea taxelor şin impozitelor, 
în luna ianuarie şi februarie s-a pus din nou în discuţie acest proiect. 

D-nul consilier Bălu Ciprian: oricum toţi cei care au plătit impozit, au achitat 
cu 16% majorat. 

D-nul consilier Agafiţei Ion: d-le primar, ca toate primăriile trebuia să plătiţi 
datoriile până la 31 decembrie 2012. 

D-nul Primar: d-lor consilieri, ridicăm nişte discuţii care nu fac bine 
comunităţii, sunt deacord să aruncăm cu noroi în primar, în partide, dar nu în 
cetăţeni. Profit de ocazie, că este şi presa, să meargă prin comună si să vadă 
realizările din 2004 şi până în prezent. Mă repet, la 3 ani se reactualizează baza de 
impozitare cu indicele de inflaţie. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ: conform O.G. nr.8, este 
adevărat că trebuie să majorăm cu 16%, dar  problema este că a fost o neglijenţă, 
ori din parte societăţilor, că nu şi-au făcut treaba, ori din partea d-nului primar, că 
nu ia plătit.. 

D-nul Primar: în 2009 s-a actualizat baza de impozitare, de ce nu a fost 
această problemă? Este o bâlbă a Guvernului, întrucât, la 01 ianuarie 2013 trebuia 
să fie abrobat nivelul la impozitele şi taxele locale. Din discuţii cu ceilalţi primari, 
toţi avem arierate pentru a putea primi bani. 

D-nul consilier Ungureanu Ion: d-le primar, de ce nu s-au plătit arieratele din 
2007, dacă se plăteau arieratele nu eram nevoiţi să majorăm taxele. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ supune la vot proiecul de 
hotărâre privind taxele locale: 7 voturi „pentru”, 1 vot „abţineri” şi 5 voturi 
„împotrivă”. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ,  dă citire la  proiect 

de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea reorganizării Reţelei 
şcolare din comuna Muntenii de Sus, pentru anul şcolar 2013-2014. Avizul 
comisiei este favorabil. 

D-nul Primar: la aprobarea bugetului, trebuie să ţineţi cont de faptul că, 
trebuie mutată şcoala I-IV Muntenii de Sus si Grădiniţa la Satu Nou. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ: din discuţia cu părinţii, nu 
sunt deacord cu simultanul. Soluţia este de a găsi înţelegere la o firmă de transport. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ,  dă citire la  proiect 

de hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi privind trecerea unui imobil (Sediul 

fostei Cooperative Agricole de Producţie) din domeniul public în domeniul 
privat al Comunei Muntenii de Sus. Avizul comisiei este favorabil. 

D-nul  consilier Nechita Manoli: d-nule preşedinte, luna trecută la o parte 
din consilieri, li s-a dublat indemnizaţia, iar la o parte li s-a diminut, nu aţi venit cu 
nici un proiect iniţiat de d-voastră, reluaţi doar proiectele iniţiate de noi şi de 
primar. Nu înţeleg esenţa. 

D-nul consilier Bălu Ciprian: eu văd că acest proiect este reluat, iar în 
privinţa indemnizaţiei, este la nivel naţional. 

D-na consilier Afrăsînei Rodica: oricum d-nul primar nu ne-a plătit 
şedinţele. 

D-nul consilier Neacşu Florin: în privinţa indemnizaţiei, am luat de două ori 
acestă indemnizaţie. 

D-nul Primar: într-o şedinţă trecută, domnii consilieri au dublat 
indemnizaţia, nu ajug banii de la Consiliul Judetean pentru plata indemnizaţiilor pe 
un an de zile. Am pus această demolare să vedem dacă îl preia. La momentul de 
faţă nu avem aprobat nici domeniul public. 

Intervine d-nul consilier Agafiţei Ion: cartea Grădiniţei, din câte ştiu este la 
d-voastră acasă. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ: am o adresă de la d-nul 
primar, în care trebuie să bornăm domeniul public şi privat al comunei. 

D-na consilier Afrăsînei Rodica: eu vreau să văd care lege prevede că 
trebuie să facem şedinţa unde vreţi d-voastră. 

D-nul Primar: legislaţia prevede cum se ţine o sedinţă. 
Proiectul de hotărâre se supune la vot: 5 voturi „pentru”, 6 voturi „abţineri” 

si 2 voturi „împotrivă”. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ,  dă citire la  proiect 

de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi privind stabilirea taxei de salubritate în 

localităţile din comuna Muntenii de Sus, pentru anul 2013.  
D-nul consilier Nechita Manoli: d-le presedinte, aş dori să recunoaşteţi că şi 

acest proiect este plagiat. Nu sunt deacord cu această taxă, întrucât împovărează 



cetăţenii. Aş vrea să văd cum viceprimarul munceste şi fără bani cum a muncit şi 
Nechita Manoli 8 ani. 

D-nul consilier Agafiţei Ion: conducerea trecută, nu a încasat taxe şi 
impozite, întrucât a luat caş şi miei. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot: 8 voturi „pentru” şi 5 voturi 
„abţineri”. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ,  dă citire la  proiect 

de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi privind contractarea serviciului de 

colectare si transport a deşeurilor în localităţile din comuna Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui. Avizul comisiei este favorabil. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot: 9 voturi „pentru” şi 4 voturi 
„abţineri”. 

D-nul Primar dă citire la raport. 
D-nul consilier Arcăleanu Petru: s-a făcut o comisie pentru locuri de casă şi 

nu am fost întrebat. De asemenea s-a făcut o comisie pentru păşune şi nu ştim nici 
dacă s-a împrăştiat îngrăţământ pe păşune. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Tîrnoveanu Petruţ: s-a achiziţionat şi 
împrăştiat 80 saci de îngrăsământ. 

Neacşu Florin: d-le Primar, aţi spus că s-a pus piatră pe drumuri, pe drumul 
care stau eu, merg şi pe canicula cu cizme. 

D-na consilier Afrăsînei Rodica: d-le primar, pe strada de la Agudărie s-a 
pus piatră, dar acolo nu este scurgere. 

D-nul consilier Nechita Manoli: eu m-aş referi un pic la buget. S-au lăudat 
anumiţi consilieri că aduc bani în comună, de la Consiliul Judeţean şi au adus cei 
mai puţini bani. 

D-nul consilier Agafiţei Ion: d-le primar, în tot raportul nu am auzit de 
încheierea exerciţiului bugetar. 

Nemaifiind şi alte intervenţii din partea domnilor consilieri, domnul 
preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa consiliului local de astăzi, 29.03.2013. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar comună 

Tîrnoveanu Petruţ     Vartolomei Sergiu 

 
 
 
 
 
 
 

 


