
JUDETUL  VASLUI                       MUNTENII  DE  SUS, 28 decembrie  2014 
CONSILIUL LOCAL 
 

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

 28 decembrie  2014 
 

Convocarea consiliului local în această şedinţă ordinară s-a făcut prin Dispoziţia 
primarului nr. 416  din 23 decembrie 2014 prin care s-a stabilit ca şedinţa să aibă loc în data de 
28 decembrie 2014,  în localul Sediului Primariei si Consiliului local Muntenii de Sus, 
începând cu orele 12.00. 

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 era  prezen în sală, domnul primar Anton Vasile  şi  următorii 
consilieri locali:  Afrăsînei Rodica, Tirnoveanu Petrut, Arcăleanu Petru, Nechita Manoli, 
Ungureanu Ion, Simion Vasile, Agafitei Ion, Radu Ioan,  Bîrsan Eugen,  Ponea Iancu, Balu 
Ciprian si Neacsu Florin. Lipseste nemotivat  doamna  consilier Adam Domnita.  

Participă de drept la lucrările consiliului local d-ra Burghelea  Monica, secretarul 
comunei,  cu  delegare 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  primar inmaneaza  cate o  agenda  fiecarui  consilier  local  si  solicita  ca  pe  
coala  de  hartie  primita, fiecare consilier  sa  scrie  lucrarile  de  investitii care doresc  sa  se  
deruleze  in anul 2015 pentru  a putea intocmi lista  de  investitii care va  fi aprobata  la prima 
sedinta din luna ianuarie 2015. 

Domnul presedinte de sedinta  prezintă procesul-verbal de la şedinta extraordinară din 
data 15 decembrie 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 11 voturi 
„pentru” ,  1 „abţineri”(dl. Balu Ciprian care nu a fost prezent  la  aceasta sedinta) si  0 
„contra”. 

Domnul preşedinte de şedinţă Ponea Iancu,   dă citire la  ordinea de zi: 
I. Proiecte ordinea  de  zi: 

1. Proiect  de  Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015; 
2. Proiect  de  Hotarare privind inchirierea prin incredintare  directa a  spatiului in 

suprafata de 54,75 m.p.  de la Punctul sanitar Muntenii de Sus  in vederea functionarii unui  
cabinet medical individual pentru medicina de familie; 

3. Proiect de Hotarare privind inchirierea prin incredintare  directa a  spatiului in 
suprafata de 35,87 m.p.  de la Punctul sanitar Muntenii de Sus  in vederea functionarii unui  
cabinet medical individual stomatologic; 

4. Proiect de Hotarare privind  stabilirea modalitatii de  efectuare a  activităţii de pază la 
nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui, 



5. Proiect  de Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, fără a se 
putea depăşi regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii 
pe anul 2015; 

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

7. Proiect  de  Hotarare  privind adoptarea  scrisorii de mulțumire publică adresată  
domnului Dorin POPOVICI, ce și-a încetat activitatea prin pensionare; 
8. Prezentarea Raportului   de  activitate  pe  anul  2013   de catre  consilierii  locali  

care  nu  au  prezentat; 
9.   Intrebari  si  interpelari  adresate  autoritatii  executive. 
 

Iniţiatorul proiectelor de la pct. 1-7:  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: 

 duminica, 28 decembrie  2014 – ora 11.00 Comisia  de programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare, 

  duminica, 28 decembrie  2014 – ora 11.00 Comisia  pentru administraţia publică 
locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii, 

 duminica, 28 decembrie  2014 – ora 11.00 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 stabilirea taxei de păşunat la nivelul anului 2015, pentru  
animalele  care au acces la  păşunea comunală; 

   b) anunt public privind aprobarea modalitatii  de  decontare  a  navetei  cadrelor  
didactice în 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 Ponea Iancu, dă citire la primul proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2015.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Presedintele de sedinta intreaba  daca sunt intrebari  sau  discutii la acest proiect de  

ordine de  zi.  
Domnul  primar, Anton  Vasile  informeaza  ca proiectul impozitelor  si taxelor  locale  

pe  anul  2015  au  fost  lasate  la  nivelul  anului  2014.  
Propunerea este  supusa la vot si  adoptata   cu  12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 

0 voturi „abtineri”.  
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. 75/2014 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.  

 
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: P.H. privind inchirierea prin incredintare  

directa a  spatiului in suprafata de 54,75 m.p.  de la Punctul sanitar Muntenii de Sus  in 
vederea functionarii unui  cabinet medical individual pentru medicina de familie.  

 Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 

Domnul primar informeaza ca  a initiat  acest proiect in urma cererii adresata de  catre 
dr. Popa Magda prin care  solicita prelungirea  contractului de comodat sau inchirierea 
spatiului in care functioneaza cabinetul medical individual pentru medicina  de familie.  Avand  
in  vedere ca  inspectorii  de  la Curtea de Conturi ne-au atentionat  sa  nu mai  incheiem  
contracte de comodat  pentru  cladirile  in care  functioneaza cabinetele medicale sau  
stomatologice, suntem nevoiti sa le  inchiriem. 

Durata inchirierii este de 1 (unu) ani, putand fi prelungita la  cererea scrisa a 
solicitantului, inregistrata inainte de expirarea duratei contractului de inchiriere, prin act 
aditional. 

În prezent, în acest imobil cu 3 camere funcţionează 1(un) medic de familie, titular şi 
1(una) asistenta, în baza unui contract de comodat încheiat cu Consiliul local Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui. Taxele  de  inchiriere  pentru cele doua  cabinete  au  fost inscrise  in  baza 
propunerii  comisiei  de  urbanism  care  s-au intalnit  in sedinta de lucru  pentru  a  clarifica  
aceasta problema. Medicul stomatolog  a  cheltuit si  investit  multi  bani  in  aceasta cladire  
unde  functioneaza cabinetul  stomatolog.  

Domnul consilier, Balu  Ciprian intreaba cine  plateste  energia  electrica  consumata  de  
cele 2  cabinete.  

Domnul primar  raspunde  ca  in  vara  anului 2014  au  fost  instalate  doua  grupe  de  
masura: una  care  deserveste  biblioteca  comunala  si  una  care  deserveste cele 2  cabinete.  

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi „pentru”, 
0 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri”(dl. Ungureanu Ion), devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 76/2014  privind inchirierea prin incredintare  directa a  spatiului in suprafata de 
54,75 m.p.  de la Punctul sanitar Muntenii de Sus  in vederea functionarii unui  cabinet medical 
individual pentru medicina de familie. 

3. Se continua cu  punctul 3 al ordinii de zi: P.H. privind inchirierea prin 
incredintare  directa a  spatiului in suprafata de 35,87 m.p.  de la Punctul sanitar 
Muntenii de Sus  in vederea functionarii unui  cabinet medical individual stomatologic. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 10 voturi „pentru”, 

0 voturi „contra”  si 2 voturi „abtineri”(d-na Afrasinei Rodica  si dl. Neacsu Florin) , devenind 



Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2014 privind inchirierea prin incredintare  directa a  
spatiului in suprafata de 35,87 m.p.  de la Punctul sanitar Muntenii de Sus  in vederea 
functionarii unui  cabinet medical individual stomatologic. 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: P.H.   privind  stabilirea modalitatii de  
efectuare a  activităţii de pază la nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Domnul consilier Nechita Manoli propune sa se  mearga in  continuare  cu  o  societate  

specializata  de  paza  cu  4  ore  pe  zi  deoarece  este  foarte  greu  sa  angajam oameni  din 
sat,  sa-i  specializam  si  sa-si  faca  treaba  asa  cum  trebuie.   

Se inscrie la  cuvant  doamna  consilier Afrasinei  Rodica  care solicita „sa  participe  
mai  multe  firme  la  licitatie. Eu nu  i-am  vazut pe  acestia  care au  facut  paza  pana  acum, 
ce  program  aveau  acestia?  Sa-i  putem  verifica, cand  faceau  paza?”  

Dl. Consilier Ungureanu Ion spune  ca  in  fiecare  seara  cei  de la Rolmondo  vin   prin  
sat  si  patruleaza, „eu ma  intalnesc  cu  ei  in  fiecare  seara,  daca  dumneavoastra  stati  acasa  
si  dormiti  nu  aveti  cum  sa-i   vedeti.  Am  sa  le  fac  poza  sa  le  vedeti”. 

Doamna  consilier  Afrasinei Rodica  insista  sa  stie  si  ea  programul acestora  si  ca  
firma  lui  Dumitriu  are  preturile  cele  mai mici,  repetand  de  doua  ori  acelasi lucru. 

Domnul primar,  Anton Vasile Prin raspunde ca prin paza din  mediul rural se asigură 
paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrative, precum şi a celor 
aparţinând cetăţenilor acesteia. 

 Serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe 
raza administrativ-teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat şi 
atestat, cu personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societăţilor specializate de pază şi 
protecţie. 

  Prin Planul de pază intocmit  impreuna  cu  Postul de Politie  Muntenii de Sus  si 
Societatea  specializata de  paza  si protectie se  stabilesc: teritoriul si  intinerariul, populaţia, 
căile de acces, obiectivele de interes local, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de 
alarmare ale acestora,  dispozitivul de pază prevăzut, echipamente de supraveghere video, 
consemnul general şi particular, dotarea cu uniformă, însemne distinctive, mijloace de 
comunicaţii şi autoapărare. Societatea de  paza impreuna  cu  Postul de Politie  Muntenii  de 
Sus  stabilesc  orarul  de  patrulare  si  intinerariul. Acest  program  nu  trebuie  facut  public  
deoarece  infractorii  pot  afla  si  vor  savarsi  infractiuni  in  momentul  cand  stiu  ca  nu  
avem  paza  prin  comuna. Prin dispozitivul de pază se stabileşte numărul de posturi fixe şi 
itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcţionează şi efectivele necesare.  

Domnul Tirnoveanu  Petrut  spune  ca  noi  acum  trebuie  sa  aprobam modalitatea  de  
efectuare  a  pazei ca  asa  scrie in  primul  articol  al proiectului  de hotarare  si  nu  cu  ce  
firma  facem acest  serviciu. Se  vor  depune  oferte si  cea  care  va  fi mai  avantajoasa va  fi  
adjudecata. 

Domnul primar  propune  „sa  se  faca  o  comisie din cadrul  consiliului  local  care  sa  
se  ocupe  de  contractarea   acestui  serviciu  si  sa  mandatati  un  consilier  local  care  sa  
incheie  si sa semneze  contractul  de  prestari  servicii”. 

Nefiind discuţii, presedintele  de  sedinta supune  la vot proiectul de hotărâre inscris pe  
ordinea  de  zi la numarul 4 si  este  adoptat cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”  si 0 
voturi „abtineri”,  devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2014 privind  stabilirea 
modalitatii de  efectuare a  activităţii de pază la nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  
Vaslui.  

5. In  continuare  dl. presedinte  de  sedinta  anunta  ca  se  trece  la punctul  nr. 5 al  
ordinei  de  zi  si  anume: P.H. privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 
social, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de 
securitate şi igienă a muncii pe anul 2015. 

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.        



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. 79/2014 
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore 
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, fără a se putea depăşi regimul normal de 
lucru, cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii pe anul 2015. 

6. 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 VI-a).      
Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil.  

Doamna  contabil, Bozianu  Manuela  prezinta raportul  compartimentului  de  
specialitate.  

 Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 11 voturi 
„pentru”, 0 voturi „contra”  si 1 voturi „abtineri”(Afrasinei Rodica), devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 80/2014 privind rectificarea bugetului  local  al comunei Muntenii de Sus, 
pe anul 2014 - (rectificarea a VI-a).  

7. Se continua cu punctul nr. 7  al  ordinei de zi, P.H. privind adoptarea  scrisorii de 
mulțumire publică adresată  domnului Dorin POPOVICI, ce și-a încetat activitatea prin 
pensionare.  

Avizul  comisiei  de  specialitate  este  favorabil. 
Secretarul  comunei  informeaza  consiliul local   ca  a fost  invitat dl. Popovici Dorin  

sa  participe  la  sedinta  consiliului local,  dar  acesta  nu  poate  veni  fiind  plecat  la  copiii  
sa-si  petreaca  sarbatorile. 

Secretarul  prezinta scrisoarea  de  multumire publica  si  placa  care  trebuia  sa-i fie  
inmanata d-lui Popovici Dorin.   

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. 
81/2014 privind adoptarea  scrisorii de mulțumire publică adresată  domnului Dorin 
POPOVICI, ce și-a încetat activitatea prin pensionare.  

8. In continuare domnul presedinte anunta  ca  urmeaza prezentarea Raportului   de  
activitate  pe  anul  2013   de catre  consilierii  locali  care  nu  au  prezentat 

In  continuare  domnul  presedinte de sedinta, Ponea Iancu  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. 
Doamna  consilier Afrasinei  Rodica  intreaba: “cum  este  cu  Legea nr. 165,  s-a  

terminat inventarierea,   cine  a  facut parte  din  comisie?” 
Domnul primar  raspunde  ca lucrarea  la  Legea  nr. 165/2013  a fost  finalizata,  s-a  

primit  OK-ul  de  la  Bucuresti  si  O.C.P.I. Vaslui, s-au  inaintat  la  Institutia  Prefectului –
judetul  Vaslui documentele pentru  a  ne  putea  deconta  cota  de  cofinantare  de  6 lei/ha  
guvernul. Urmeaza ca la  01  ianuarie  2015 sa  intocmim  planuri  parcelare  deoarece  nu  se  
poate  intocmi  nici  un  titlu de  proprietate. Informeaza  consiliul  local  ca  atributiile  cu  
aplicarea  Legii  nr. 165/2013  au  fost  ale  comisiei  de  inventariere,  stabileta  prin  ordin  al  
prefectului,  nu  este  atributul  consiliului  local. 

Secretarul  comunei  solicita  consilierilor  locali  sa  prezinte propunerile listei  de  
investitii pentru anul 2015. Prezinta lista urmatorii  consilieri locali: Simion Vasile, Radu Ion, 
Ponea Iancu, Tirnoveanu Petrut, Ungureanu Ion, Balu Ciprian, Agafitei Ion, Birsan Eugen  si  
Arcaleanu Petru. 

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 
decembrie   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,               
        PONEA  IANCU                                                SECRETARUL COMUNEI, 
                               ( cu delegare  de atributii) 

                  MONICA  BURGHELEA 


