
JUDETUL  VASLUI                             MUNTENII  DE  SUS, 07 octombrie  2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara a consiliului local din data de 07 octombrie  2014 

 
Convocarea consiliului local în această şedinţă ordinară s-a făcut prin Dispoziţia 

primarului nr. 337  din 02 octombrie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să aibă loc în data 
de 07 octombrie 2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local Muntenii de Sus, 
începând cu orele 14.00. 
 Data, ora, locul şi proiectul de ordine de zi al şedinţei s-au adus la cunoştinţa 
consilierilor telefonic, conform  H.C.L.  nr. 47/2013 şi prin afişare pe  baza  de  anunt la 
sediul primăriei si pe  pagina  de  internet la  adresa: munteniidesus.ro. 

Invitatiile  cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora şi locul desfăşurării au 
fost comunicate în termen doamnelor şi domnilor consilieri, invitaţilor, Instituţiei Prefectului 
–judetul Vaslui şi Consiliului Judeţean Vaslui. La sediul Primariei si pe  site-ul  primariei la  
adresa munteniidesus.ro  a  fost  afisata  pe  baza  de  anunt ordinea  de  zi  a  sedintei 
publice. 
 La începutul şedinţei erau prezenţi în sală, domnul primar Anton Vasile, domnul 
viceprimar Tîrnoveanu Petruţ  şi  următorii consilieri locali: 
 Afrăsînei Rodica, Arcăleanu Petru, Nechita Manoli, Ungureanu Ion, Simion Vasile, 
Agafitei Ion, Radu Ioan,  Bîrsan Eugen, Adam Domnita, Ponea Iancu si Neacsu Florin. 
Lipseste motivat  domnul consilier Balu Ciprian.  

Participă de drept la lucrările consiliului local d-ra Burghelea  Monica, secretarul 
comunei,  cu  exercitare  temporara de atributii. 
 În baza art.52 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 sunt prezenţi în sală 
şi salariati  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului – doamna Bozianu Manuela consilier 
(contabil).  
 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. 

Domnul presedinte de sedinta  prezintă procesul-verbal de la şedinta extraordinară 
din data 19 septembrie 2014, il supune spre aprobare, în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare şi întreabă dacă sunt obiecţii sau contestaţii la acesta.  

Nefiind obiecţii sau contestaţii, procesul-verbal este supus la vot şi aprobat cu 12 
voturi „pentru” ,  0 „abţineri” si  0 „contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Agafitei Ion,   dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 
1. Proiect  de  Hotarare privind alegerea  consilierului  care va  conduce şedinţele 

Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile noiembrie-decmbrie 2014  si ianuarie  2015; 
2. Proiect  de  Hotarare privind  modificarea Contractului  de concesiune  nr. 33 din 

19.05.2004, încheiat între Consiliul Local Muntenii de Sus  si  domnul Arcăleanu T. Simion-
Lucian; 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire  a procedurii  de  
adoptare a taxelor speciale; 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului  de ocupare  a functiilor  publice de 
la nivelul comunei Muntenii de Sus, pentru  anul 2015, 

5. Proiect  de Hotarare privind includerea  în  domeniul  privat  al  Comunei Muntenii  
de Sus   a   suprafetei  de  4,367  ha.  Teren; 

6. Proiect  de Hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Muntenii  
de  Sus  pe  anul 2014 (Rectificarea a III-a); 



7. Informare privind  ducerea  la  indeplinire  a  Hotararii Consiliului Local Muntenii 
de Sus nr. 36/31.07.2013 privind stabilirea de masuri pentru asigurarea participarii 
cetatenilor,  a institutiilor publice si  a operatorilor  economici la realizarea activitatilor de 
gospodarire, infrumusetare  si pastrarea ordinii si  curateniei in  comuna –prezinta   fiecare  
consilier  local verbal  si  in  scris; 

8.  Prezentarea scrisa si  verbala a  Raportului   de  activitate  pe  anul  2012   de 
catre  domnul consilier local   Ponea Iancu;   

9. Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  consilierii  locali  
care  nu  au  prezentat; 

10.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 

Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-6:  ANTON VASILE – primarul comunei Muntenii 
de Sus. 

Comisiile pe domenii de specialitate au fost convocate la sediul Consiliului Local 
Muntenii de Sus, după cum urmează: 

 marti, 07 octombrie  2014 – ora 13.00 Comisia  de programe şi 
prognoze de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare. 

  marti, 07 octombrie  2014 – ora 13.00 Comisia  pentru administraţia 
publică locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii. 

 marti, 07 octombrie  2014 – ora 13.00 Comisia de organizare, 
dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, protecţia mediului înconjurător.  

II. Probleme curente ale administraţiei publice locale si propuneri pentru asigurarea 
conducerii şedinţei următoare:  
 a) anunţ public privind aprobarea taxelor  si  impozitelor  locale  pe  anul  2015; 

  b) anunt public privind aprobarea taxelor  speciale  pe  anul  2015;  
  c) alte  propuneri ale  consilierilor locali pentru asigurarea conducerii şedinţei 

următoare.  
 Presedintele de sedinta  intreaba  daca  mai  doreste  cineva  sa 

completeze/suplimenteze ordinea de zi prin   introducerea  vreunui proiect de  hotarare care 
sa îndeplineasca  cerinţele legii, respectiv art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare adică sa  fie  insotit de  
raportul compartimentului de resort şi raportul comisiei de specialitate pentru problema 
urgentă.  

Nu  se  inscrie  la  cuvant nici  o  persoana  pentru  a  completa ordinea de zi. 
In conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare care prevede că: „Ordinea de 
zi a şedinţelor se aprobă de Consiliu la propunerea celui care ..… a cerut întrunirea 
Consiliului”, cere sa se  supună spre aprobare ordinea de zi conform  convocarii efectuate   
de  primarul  comunei.     

Se supune la vot ordinea de zi   si  se  aproba cu  12 voturi „pentru”.  
Domnul  presedinte de sedinta  aduce  la  cunostinta  ca   in  conformitate  cu  

prevederile  Legii  nr. 215/2001   si  a  art. 38,  alin. (3) din Ordonanta  nr. 35/2002 
„Consilierul  este  obligat ca  in  cuvantul  sau sa se refere  exclusiv  la  problema care  
formeaza  obiectul  dezbaterii” si  in  procesul-verbal  al  sedintei   vor  fi  consemnate  
numai  inscrierile  la  cuvant  ce  se  refera  la  proiectul  de  hotarare al  ordinei  de  zi. Toate  
materialele ordinei  de  zi  au  fost afisate pe site-ul institutiei,  inmanate  in  timp  util 
consilierilor si  acestia  au  studiat  si  stiu   despre  ce  este  vorba  la  fiecare  proiect  al  
ordinei  de  zi.   

Domnul preşedinte de şedinţă propune să se intre în ordinea de zi. 
1. Domnul  preşedinte de sedinta Agafitei Ion, dă citire la primul proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi privind  alegerea consilierului care va conduce şedinţele 



Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile noiembrie, decembrie 2014 si ianuarie 
2015.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Presedintele de sedinta solicita  sa se faca propuneri pentru  presedintele  care sa 

conduca şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile noiembrie, decembrie 
2014 si ianuarie 2015.  

Domnul   consilier Nechita Manoli  propune  pe  domnul  consilier  Ponea Iancu sa 
conduca sedintele  Consiliului Local Muntenii de Sus pentru lunile noiembrie, decembrie 
2014 si ianuarie 2015.  

Domnul   consilier Ungureanu Ion  propune  pe  domnul  consilier Neacsu Florin sa 
conduca sedintele  Consiliului Local Muntenii de Sus pentru lunile noiembrie, decembrie 
2014 si ianuarie 2015.  Domnul consilier Neacsu Florin refuza  sa  fie  presedinte de sedinta. 

Domnul presedinte  intreaba  daca mai  face cineva vreo propunere. Nimeni  nu mai 
doreste sa faca vreo propunere. 

Propunerea ca  domnul consilier  Ponea Iancu sa conduca sedintele  Consiliului Local 
Muntenii de Sus pentru lunile noiembrie, decembrie 2014 si ianuarie 2015  este  supusa la 
vot si  adoptata   cu  12 voturi „pentru”  0 voturi „contra” si 0 voturi „abtineri” devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2014 privind privind  alegerea consilierului care va 
conduce şedinţele Consiliului Local Muntenii de Sus, pentru lunile noiembrie, decembrie 
2014 si ianuarie 2015.  

Domnul primar propune  sa  fie  ales  si un înlocuitor, potenţial preşedinte de şedinţă 
in  cazul in  care  consilierul  ales anterior nu  va  fi prezent  la  lucrarile  sedintei. 

Domnul  Tirnoveanu Petrut  propune  pe  domnul  consilier Arcaleanu Petru 
înlocuitor, potenţial preşedinte de şedinţă in  cazul in  care  consilierul  ales anterior nu  va  fi 
prezent  la  lucrarile  sedintei  Consiliului Local Muntenii de Sus pentru lunile noiembrie, 
decembrie 2014 si ianuarie 2015.  

Propunerea este  supusa la vot si  adoptata   cu  12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” 
si 0 voturi „abtineri” 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind  modificarea Contractului  
de concesiune  nr. 33 din 19.05.2004, încheiat între Consiliul Local Muntenii de Sus  si  
domnul Arcăleanu T. Simion-Lucian. 

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul primar, Anton  Vasile informeaza consiliul local ca a initiat acest proiect de 

hotarare având în vedere   cererea înregistrata  cu nr. 3174 din 21.07.2014 adresată de către 
doamna Amăriucăi Ancuţa (fosta Arcăleanu  Ancuţa) prin  care  solicita modificarea 
contractului de concesiune nr. 33/19.05.2004 prin  radierea acesteia  din contractul de 
concesiune la capitolul „partile  contractante”,  contract  încheiat  în  baza Hotararii  
Consiliului Local  Tanacu nr. 3 din 31.01.2004 privind  concesionarea  prin licitatie publica 
deschisa a  unui numar de 36 loturi  de teren cu suprafata de 600,oo m.p. în  vederea  
construirii  de  locuinte. 

Prin  Sentinţa Civila  nr. 5063 din 31.03.2009  s-a  declarat desfacută căsătoria   
încheiata  intre Arcăleanu  Ancuţa si Arcăleanu Simion Lucian. Prin  cererea  adresata  
doamna Amariucai Ancuta renunta  la acest bun pe  care l-a dobandit  prin  concesiune  în  
timpul  casatoriei  anterioare  cu Arcaleanu Simion Lucian. Este vointa celor  2 fosti  soti  si 
noi  nu  ne putem impotrivi. 

  Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 
„pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 
61/2014 privind  modificarea Contractului  de concesiune  nr. 33 din 19.05.2004, încheiat 
între Consiliul Local Muntenii de Sus  si  domnul Arcăleanu T. Simion-Lucian. 

3. Se continua cu  punctul 3 al ordinii de zi: P.H. privind aprobarea 
Regulamentului de stabilire  a procedurii  de  adoptare a taxelor speciale. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 



Intra  in  sala de sedinta domnul Prefect, Andrei Puica  si  domnul subprefect, Mircea 
Gologan. 

Domnul presedinte de sedinte  informeaza  despre  prezenta  conducerii Institutiei 
Prefectului –judetul Vaslui  si  le  multumeste pentru  participarea la  aceasta sedinta. 

Doamna  consilier Afrasinei Rodica  intreaba „care  sunt  sectoarele in  care  care  se 
instituie taxe  speciale?”.  

Domnul  primar,  Anton Vasile,  raspunde: ”Taxele speciale se pot institui in 
urmatoarele domenii de activitate  si servicii: 

- functionare compartimente de specialitate ale Primarului comunei Muntenii de Sus; 
- domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetului local ; 
- administrarea domeniului public si privat al comunei ; 
- asigurarea serviciilor publice – apa, canal, iluminat public, gospodarirea localitatii, 

salubrizare, spatii verzi ; 
- cultura, sport, agrement ; 
- piete, targuri, oboare ; 
- urbanism ; 
- asistenta sociala; 
- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ; 
- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ; 
- cadastru, agricultura, pasunat; 
- evidenta populatiei si stare civila; 
- retrocedari proprietati ; 
- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei. 

Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care se 
folosesc de serviciile publice locale pentru care  s-au  instituit taxele speciale respective. 

Taxele speciale instituite se vor incasa intr-un cont distinct, contul de executie al 
acestora fiind supus aprobarii Consiliului Local comunal. Cuantumul acestor taxe va fi 
stabilit anual, iar veniturile astfel obtinute vor fi utilizate integral pentru acoperirea 
cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. Taxele speciale vor intra in 
vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publica”. 

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi „pentru”, 
0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri” , devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2014 
privind  aprobarea Regulamentului de stabilire  a procedurii  de  adoptare a taxelor speciale. 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: P.H.   privind aprobarea Planului  de 
ocupare  a functiilor  publice de la nivelul comunei Muntenii de Sus, pentru  anul 2015.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Se inscrie la  cuvant  doamna  consilier Afrasinei  Rodica  care  mentioneaza  ca  nu  a 

primit  nici un  material  la  acest proiect  de hotarare,  vad  ca  s-au  angajat  vreo  4  salariati  
la  primarie  si  Consiliul local  nu  a  aprobat  acest  lucru,  nu  s-a  informat  consiliul local.  

Primarul  comunei raspunde  ca  secretarul  comunei  poate  da  informatii  la  acest 
proiect  de  hotarare.  

Secretarul  comunei  informeaza ca  proiectul planului planului de ocupare a functiilor 
publice  pe anul 2015  a  fost depus  la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici spre 
analiză, în vederea efectuării eventualelor observaţii şi/sau propuneri, în termen de 30 de zile 
de la primire. Prin adresa nr. 41013/2014 a fost primit  avizul  fara  a  cuprinde observatii 
referitoare  la  modul  de  completare.  Cu  privire  la angajarea  celor  4  salariati fara  
aprobarea consiliului  local,  mentionez ca  atributul  consiliului  local  este  doar  de  a  
aproba  la propunerea  primarului organigrama si statul de functii al  aparatului de  
specialitate  al primarului  comunei, lucru  ce  a  fost  facut  si  aprobat  in luna  mai 2014. 

Doamna  consilier  Afrasinei Rodica  da  citire  la  art 73  si 74  din Legea  nr. 
215/2001  care  se  refera  la  infiintarea  si  organizarea institutiilor  si  serviciilor publice  de  



interes  local  si  spune  ca   nu  au  fost  respectate  aceste  articole.  In  sala  de  sedinta  
toata lumea  se  amuza. 

Domnul  primar  raspunde  ca  la  noi  este  vorba   de  personal din  aparatul  de  
specialitate  al  primarului  comunei   si numirea respectiv  eliberarea din  functie  a  acestui 
personal  se face  de  catre  primar,  in  conditiile  legii. Primarul  da  citire  si  la  art. 63, 
alin.(5), lit. „e” din Legea nr. 215/2001. 

Doamna consilier  Afrasinei Rodica  continua  cu  niste  probleme  care  nu  fac 
obiectul proiectului de  hotarare si  domnul  presedinte  de  sedinta  opreste  aceste  discutii. 

Nefiind discuţii, presedintele  de  sedinta supune  la vot proiectul de hotărâre 
inscris pe  ordinea  de  zi la numarul 4 si  este  adoptat cu 11 voturi „pentru”,  0 voturi 
„impotriva”  si 1 voturi „abtineri” (d-na Afrasinei Rodica),  devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 63/2014 privind aprobarea Planului  de ocupare  a functiilor  publice de la nivelul 
comunei Muntenii de Sus, pentru  anul  2015. 

5. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 5 al  
ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind includerea  în  domeniul  privat  al  Comunei 
Muntenii  de Sus   a   suprafetei  de  4,367  ha.  Teren. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.      
 Domnul primar  aduce la cunostinta consilierilor locali ca  a trecut  si  suprafata 
destinata  constructiei  viitorului Post  de Politie  si  terenul  de  la  primarie  si  de  asta  este  
aceasta  suprafata.  “Am  initiat  acest  proiect  de  hotarare  deoarece  aceasta  suprafata  de 
4,367 ha.  teren   s-a  aflat în  anul 1991  la  dispozitia  comisiei locale  de  fond  funciar  care  
a  stabilit  ca  aceasta  suprafaţă de  teren  sa fie  atribuita Scolii Gimnaziale Ion Agarici  
Muntenii  de Sus   si Primariei  comunei  Muntenii de Sus.  Acest  teren  se  află  dislocat din 
punctul  „Cartier”  Satu-Nou (Maxim  Pavel, Amaximesei Ion  (baran), Ponea  Vasile 
(Lazar)) întrucat în  anul 1973  au  fost  numeroase  alunecari  de  teren  în  satul  Muntenii  
de  Sus (satul vechi)  si  Consiliul  local  împreuna  cu  membrii Coperativei  Agricole  de  
Productie au  atribuit loturi  de  casa pentru  cei  cărora  li  s-au  demolat  casele  datorita  
alunecării  de  teren.  Aceste terenuri  le-a  avut în administrare  atat Scoala Gimnaziala Ion 
Agarici  Muntenii  de Sus  cat  si Primaria  comunei  Muntenii de Sus (fosta Tanacu). Domnii  
consilieri  locali  care  sunt mai  in  varsta  stiu  acest  lucru,  ba  chiar unii  au suferit  
alunecari  de  teren in  satul vechi.  

 Aceasta suprafata  se va  dezmembra în trei  loturi  dupa  cum  urmeaza: 
Lotul  nr. 1, parcela 148/3/1 –teren  primarie în  suprafata de 39.278  mp  pe  care se  

va  construi  un  parc pe  suprafata de 19.278  ha  si suprafata de 20.000  m.p.  va  fi dat  in  
administrarea  Scolii Gimnaziale Ion Agarici  Muntenii  de  Sus. 

Lotul  nr. 2, parcela  148/3/2 –teren Politia Muntenii de Sus în  suprafata de 1700  
mp  se  va  construi  sediul Postului  de Politie  Muntenii  de  Sus. 

Lotul  nr. 3,  parcela  148/3/3 –teren Primaria  comunei Muntenii de Sus în suprafata 
de 2.700 mp,  

Dorim  sa facem  carti  funciare  inclusiv  pe  terenul  de  la  primarie.” 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 
64/2014 privind includerea  în  domeniul  privat  al  Comunei Muntenii  de Sus   a   
suprafetei  de  4,367  ha.  Teren. 

5. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: P.H. privind rectificarea bugetului  local  
al comunei Muntenii de Sus, pe anul 2014 - (rectificarea a III-a).      
Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.  
  Doamna  contabil, Bozianu  Manuela  incepe  sa  prezinta raportul  
compartimentului  de  specialitate  si  il  continua  domnul  primar  al comunei.  
  Domnul primar  informeaza  ca  se  regleaza  suma  care  s-a  primit  de  la  
achizitionarea  tractorului prin  fonduri  europene. Au fost  luati  bani  de  la  anumite  
capitole  ca  sa  achizitionam  acest  utilaj  si  acum  ii  punem  inapoi.  



 Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi „contra”  si 0 voturi „abtineri”, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 65/2014 privind rectificarea bugetului  local  al comunei Muntenii de Sus, pe anul 
2014 - (rectificarea a III-a).  

6. In continuare domnul presedinte anunta  ca  urmeaza Informarea privind  ducerea  
la  indeplinire a Hotararii Consiliului Local Muntenii de Sus nr. 36/31.07.2013 privind 
stabilirea de masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor,  a institutiilor publice si  a 
operatorilor  economici la realizarea activitatilor de gospodarire, infrumusetare  si pastrarea 
ordinii si  curateniei in  comuna –prezinta   fiecare  consilier  local verbal  si  in  scris.  

Domnul  primar,  Anton  Vasile  informeaza ca in luna iulie 2013  au fost  
nominalizati consilierii locali  pe  sectoarele administrative  pentru  asigurarea participarii 
cetatenilor,  a institutiilor publice si  a operatorilor  economici la realizarea activitatilor de 
gospodarire, infrumusetare  si pastrarea ordinii si  curateniei in  comuna. Toti  incearca  sa 
spuna  ca  primarul,  viceprimarul  nu  a  facut  si   trebuie sa  faca. Trebuie  sa  se  implice  
fiecare  consilier  local  in  aceste  activitati. V-au  fost inmanate  harti  fiecarui  consilier  
local  cu  sectorul  administrativ de  care  raspundeti.  

Invita  pe  doamna consilier Afrasinei Rodica sa prezinte raportul  si probleme  
intampinate.  

Doamna  consilier  Afrasinei Rodica  „nu  am  vazut  nici  un  sac  menajer,  cu  ce  sa  
facem treaba? Se  iau  taxe  de  la oameni  pentru  asta”. 

Domnul primar intreaba  ce taxa  luam  pentru  salublizare?  Ca  eu nu  stiu” 
Doamna Afrasinei raspunde:  „cum? Se  ia impozit” 
Doamna Afrasinei  Rodica  ridica probleme  din  alte  sectoare  administrative de  

activitate   care  sunt  ale altor  consilieri.  
Domnul presedinte de  sedinta  si dl. consilier Nechita Manoli  atentioneaza  ca  

fiecare  consilier  sa  spuna  despre  problemele  din  sectorul  dumnealui. 
Nici un  consilier  local  nu  are  intocmita  informarea  privind  ducerea  la  

indeplinire  a  Hotararii Consiliului Local Muntenii de Sus nr. 36/31.07.2013 privind 
stabilirea de masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor,  a institutiilor publice si  a 
operatorilor  economici la realizarea activitatilor de gospodarire, infrumusetare  si pastrarea 
ordinii si  curateniei in  comuna. La  dosarul  sedintei  nu  se depune  nici un document  la  
acest punct  al  ordinei  de  zi. 

7. Punctul urmator  al ordinei de zi  este prezentarea scrisa si  verbala a  Raportului   
de  activitate  pe  anul  2012   de catre  domnul   consilier  local  Ponea Iancu .  Dl 
consilier  nu prezinta raportul de activitate.  

8. Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  consilierii  locali  
care  nu  au  prezentat. Nici un consilier nu depune raport de activitate pe anul 2013. 

In  continuare  domnul  presedinte de sedinta, Agafitei Ion  atentioneaza  consilierii  
locali  ca  se  trece  la  utimul  proiect  al  ordinei  de  zi:  Intrebari  si  interpelari   
adresate  autoritatii  executive. 

Domnul  presedinte  intreaba daca se    inscrie cineva la  cuvant si  constata ca  
nimeni  nu  doreste. 

Invita la  cuvant  pe  domnul prefect, Andrei Puica. 
Particip la  aceasta  sedinta  de  consiliu din doua  considerente:  
1. Activitatea  de  avizare a  hotararilor  consiliului local  si  a  dispozitiilor  emise  

de  primarul  comunei a  fost  imbunatatita. Pentru  aceasta  trebuie  trimisa  toata  
documentatia  care  a  stat  la baza adoptării  hotararilor  de  consiliu  local,  adica  tot  
dosarul (incepand  de  la  dispozitia  de  convocare  a  consiliului  local,  proiecte  de  
horarari,  expunere  de motive,  rapoarte,  prezenta, invitatii, procese  verbale) in vederea 



verificarii legalitatii. La  fel  se  procedeaza  si pentru  dispozitiile  primarului   comunei. 
Acest lucru  se cere  la toate primariile  de comuna.  

2. Un alt  considerent  este  modul  de  desfasurare  a  sedintelor  consiliului  
local. La  sedinta  de  luna  trecuta  au  participat  la  sedinta doi  reprezentanti  ai  Insitutiei  
Prefectului-judetul  Vaslui  si  au  fost intrebati  de  cine  au  fost  invitati. La  lucrarile 
consiliului  local pot asista si  lua  cuvantul,  fara  drept  de  vot,  prefectul sau  reprezentantii  
acestuia. Lucrarile  sedintei  de  consiliu  sunt  publice. Singurul  care putea lua cuvantul  
dintre invitati  este  prefectul  sau  reprezentantul  acestuia. Sedintele  de  consiliu  local  nu  
se  desfasoara  cu  usile  inchise. 

3. Vin  cu inima deschisa  la  dumneavoastra  pentru   a vedea  ce  probleme  
aveti. 

Domnul  prefect  intreaba  daca  este  angajat  în  aparatul de  specialitate  al 
primarului  sef  de  serviciu  la  situatii  de  urgenta. 

Secretarul  comunei  raspunde  ca  aceste  atributii  sunt  delegate  prin  dispozitia  
primarului  unei  persoane (viceprimarul comunei). 

Domnul primar  este  intrebat  de  problemele  pe  care le  are  la  Legea  nr. 165/2013.  
Domnul primar  raspunde  ca avem probleme cu  Agentia Nationala  de Imbunatatiri 

Funciare  -Filiala  Vaslui, institutie care nu  face  dovada si  nu  prezinta  actul prin care au 
primit dreptul de administrare  a suprafetelor inscrise in inventarul  cuprinzand suprafetele 
ocupate prin lucrari de imbunatatiri funciare (platatii silvice, canale, canale de desecare, 
drumuri de exploatare, statii de pompare etc) pe raza U.A.T. Muntenii de Sus.  Printr-o  
adresa ne  comunica  ca  “ANIF este  institutie publica cu  respectarea regimului  juridic al 
proprietatii publice,  in  mod  legal  s-au  dat prin  Hotarare  de  Guvern,  toate  amenajarile  
de  imbunatatiri  funciare  din  domeniul  public  sau  privat  al  statului declarate  de  utilitate 
publica, proprietar  fiind  statul”. Din Protocolul  si inventarul trimis  nu  rezulta  ca   pe  raza  
comunei  Muntenii  de  Sus  ar  exista suprafete ocupate  cu  lucrari  de  imbuntatiri  funciare, 
adica  plantatii antierozionale, aflate  in  administrarea  A.N.I.F. Filiala  Vaslui.  Roaga pe 
domnul prefect, ca prin autoritatea pe care o are in  aplicarea  Legii nr. 165/2013  sa 
intervina pentru clarificarea situatiei create prin refuzul ANIF Vaslui de a pune  la  dispozitie  
aceste  acte  in  vederea respectarii  termenelor  impuse de prevederile Legii nr. 165/2013.  In  
claitate  de  primar  in comisia judeteana  am pus  aceasta  problema  de mai multe ori. Mai  
avem probleme  de  la  desprinderea  cu Primaria comunei Tanacu, probleme  ce  v-au  fost  
aduse  la  cunostinta  in  scris.  

Domnul  prefect solicita  sa  fie  identificate  suprafete  de teren  degradate  care  sa  
fie  impadurite,  sa  fie  plantate  perdele. O  alta  problema   este  siguranta  in şcoli,  trebuie  
facuta  o  hotarare  de  consiliu  local  cu  aprobarea  regulamentului la  unitatile  de  
alimentatie  publica,  sa  fie  interzise  vânzarea  de  tutun  si alcool  minorilor. Stiu  ca  ati  
incheiat  contract  de  prestari  servicii  pentru  paza. Va  recomand  si  montarea  unui  
sistem de supraveghere video  in  puncte  mai  importante  ale  comunei.  

Domnul primar  raspunde  care  incheiat  contract  cu  SC Rolmondo  care  efectueaza  
cate  4 ore  zilnic  de paza,  cand  sursele  financiare  ne-au permis  am incheiat  contract  cu  
8  ore  pe  zi. Toate  scolile  din comuna sunt  dotate  cu  sisteme de  alarma, Scoala  cu  
clasele V-VIII  are  montat  sistem  de  supraveghere  video  atat  in interior  cat  si  in curtea  
cladirii. Probleme  au  fost in  anii  din  urma,  fiind  aproape  de  oras,  se urca in taxi  si vin 
la  Muntenii de Sus si  dau  o spargere,  aduc  caini  pe  care  ii  abandoneaza  pe raza  
comunei. 

Dl.  Consilier  Nechita Mnoli  informeaza  ca  sunt  pe  raza  comunei cetateni  care  
detin suprafata  de  1000 mp  teren intravilan  in  acte, iar in  realitate  detin suprafata de 
1500 mp teren. Pe  aceste  terenuri  aceste  persoane  nu pot  sa  construiasca  copiilor  
acestora  o  casa  pentru  ca  nu   detin  acte  de  proprietate. Unde  se inventariaza  aceste  
terenuri? Trebuie  facut  ceva. Tot  domnul  consilier intreaba  pe  domnul  prefect  de  ce  
dureaza  atat  de  mult  cu  eliberarea  vizelor  de legalitate  la  hotararile  consiliului local,  
adica  peste  30 de  zile? 



Dl  prefect  raspunde  ca  in baza Legii  nr. 165/2013 se  vor  depista  duplicate,  
suprapuneri  de terenuri. Hotararile  consiliului  local  produc  efecte  dupa  primirea  vizei  
de legalitate. 

Dl  subprefect intreaba  pe  secretarul  comunei  de  ce nu  sunt puse  la  dispozitie  
consilierilor  locali  materialele  supuse  dezbaterii  consiliului  local. 

Secretarul  comunei  raspunde  ca  imediat  ce  este  convocat  consiliul  local anunta  
telefonic  toti  membrii consiliului local conform  H.C.L.  nr. 47/2013 şi prin afişare pe  baza  
de  anunt la sediul primăriei si pe  pagina  de  internet la  adresa: munteniidesus.ro. toate  
materiale  supuse spre dezbatere  in sedinta  consiliului  local  sunt  afisate  pe site-ul  
institutiei.  

Dl  subprefect intreaba: „Cum  faceti  dovada  ca  ati  invitat  telofonic  membrii  
consiliului  local?” 

Secretarul comunei  raspunde: consilierii sunt anuntati  telefonic sa  vina sa-si  ridice 
invitatiile scrise, despre  data, ora  si locul desfasurarii sedintei, ridica  si  consulta  materiale  
supuse  dezbaterii  sedintei  consiliului  local  si imi  semneaza  pe  aceasta  lista. Toti  
membrii  consiliului  local  au  semnat  pentru  sedinta  de  astazi. 

Domnul  subprefect:  materialele si convocarea trebuie trimise acasa consilierilor  cu  
confirmare  de  primire,  este  atributul  dumneavoastra, d-na  secretar si  raspundeti  pentru  
aceasta.  

Secretarul  comunei  raspunde:  eu  respect  hotararea  consiliului  local  prin  care 
membrii  consiliului  local  au  votat  ca  sa  fie  anuntati  telefonic despre  sedinta, 
materialele  sunt  puse  la  dispozitie  la  sediu  primariei  si  sunt  afisate  pe  site-ul  
institutiei. Daca  trimit  prin  posta  aceste  convocari  si  materiale  s-ar  putea  sa  primeasca  
materialele dupa  sedinta de consiliu. O corespondenta  trimisa  la Muntenii  de  Sus  dureaza  
patru  zile pana la primirea  acesteia. Legea nr. 215/2001 prevede  ca  materialele inscrise pe  
ordinea de zi sunt puse  la  dispozitia  consilierilor locali,  dar  nu  specifica unde  si  cum. 
Fiecare  consilier  local  cand  a  cerut un  material supus  dezbaterii  i-a  fost pus la  
dispozitie pentru consultare  sau  inmanat in copie  xerox. La lucrarile  sedintelor de  comisii  
sunt prezentate  si  puse la  dispozitie  toate materialele. 

 Domnul preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea 
deliberativă şi executivă au dat dovada capacităţii efective de a soluţiona şi de a gestiona, în 
numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă treburile publice, în condiţiile 
legii, mulţumeşte pentru participare şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei şi declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Muntenii  de  Sus pe luna 
octmbrie   2014.  

Conţinutul procesului-verbal se completează cu cele ale rapoartelor, proiectelor de 
hotărâre  si  a celorlalte  materiale prezentate în cadrul şedinţei, precum şi cu prezenţa  
privind participarea la şedinţă a consilierilor locali. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,               
        ION  AGAFITEI                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                     ( cu exercitare temporara  de atributii) 

               MONICA  BURGHELEA 


