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 Convocarea consiliului local în această şedinţă ordinară s-a făcut prin 
Dispoziţia primarului nr. 71 din 01 aprilie 2013 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 03 aprilie 2013,  în localul Sediului Nou al 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 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   dă 
citire la ordinea de zi şi prezintă o adresă de la Instituţia Prefectului Vaslui, pe care 
o anexează la dosar. Dă citire la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, privind 
aprobarea bugetului local. 

Intervine d-nul consilier Agafiţei Ion: d-le primar, eu propun că până luni 
puteţi prezenta exerciţiul bugetar pe anul 2011. 

D-nul Primar: la crearea proiectului de buget, am asigurat in primul rând 
cheltuielile salariale si cheltuielile de funcţionare, achitarea arieratelor precum şi 
introducerea anumitor sume pentru lucrările în continuare. Întradevăr, acest buget 
nu satisface pe toată lumea, rugămintea mea este să aveţi acele discuţii 
constructive. Le mulţumesc cetăţenilor că au înţeles să plătească impozitele locale. 
Referitor la ce a spus d-nul Agafiţei, îi dau citire al art. 38 din Legea 215. 
Încheierea exerciţiului bugetar sa aprobă până la 31 mai 2012, iar consiliul nou 
ales îşi exercită atribuţiile după data de 26 iunie 2012. Pentru anul 2012 exercitiul 
bugetar se aprobă de către consiliul local până la 31 mai 2013. 



D-nul consilier Agafiţei Ion: dacă în luna mai veniţi cu încheierea 
exerciţiului bugetar, tot în luna mai aprobăm şi noi bugetul. 

D-nul consilier Bălu Ciprian: sunt nişte sume un pic mai mari în unele 
cazuri. Nu am nimic cu nimeni. Eu zic să aprobăm cheltuielile de funcţionare şi 
mai tîrziu cheltuielile de capital. 

D-na consilier Afrăsînii Rodica: în legătură cu bugetul, noi nu suntem 
răuvoitori, dar am cerut de „n” ori cheltuielile primăriei şi nu am primit nimic. 
Trebuie văzut unde merg aceşti bani. 

D-nul consilier Nechita Manoli: eu zic, că am şi eu un pic de experienţă la 
întocmirea unui buget, eu consider că acest buget cuprinde cam tot ce este necesar 
într-o comună, în funcţie şi de banii pe care îi avem. D-nul Bălu are dreptate, cu o 
excepţie, este adevărat că sunt bani mulţi la capital, dar bugetul este o proiecţie şi 
se mai pot face modificări prin rectificări. La ceea ce a spus d-nul Agafiţei este 
adevărat, dar nu avem baza legală. Noi am preluat sarcinile de la data alegerilor. 

D-nul Primar dă citire la aprevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006. 
D-nul consilier Agafiţei Ion: d-voastră spuneţi că până la 31 mai îl putem 

aproba, dar de ce nu l-am aproba mai devreme? Eu nu sunt cu rea voinţă. 
D-nul consilier Arcăleanu Petru: aş dori să ne prezinte d-na contabilă ce s-a 

discutat ieri în şedinţă. 
D-nul consilier Ungureanu Ion: d-nei contabil i-am cerut încheierea 

exerciţiului bugetar la 2012, nu am cerut aprobarea lui. Am cerut câţi bani s-au 
cheltuit la drumuri în 2012. Eu ştiu unde este durerea , dacă nu se aprobă bugetul, 
nu mai iau bani salariaţii aparatului de specialitate al primarului. 

D-nul Primar: v-aţi aprobat o indemniztaţie dublă , banii care au fost 
repartizaţi de Consiliul judeţean Vaslui, nu ajung pentru indemnizaţie. Toate 
lucrările au faze de execuţie, au procese verbale. 

D-nul preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ: eu aş propune să luăm 
bugetul pe capitole şi să îl analizăm. Din patru proiecte de investiţii, trei sunt 
pentru Satu Nou, şi unu pentru Satu Vechi, hai să căutăm nişte bani şi pentru 
cimitirul din satu vechi, pentru şcoală. Să avem nişte lucrări prioritare şi pentru 
Satu Nou şi pentru satu Vechi. 

D-nul Primar: acestea sunt proiecte în derulare. 
D-nul preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ: care este termenul de 

finalizare la Strada nr. 9? Aceste lucrări sunt ieşite din grafic. 
D-nul consilier Agafiţei Ion: d-nul Nechita a atins nişte probleme bune, dar 

tot nu terminăm nimic. 
Moment în care apar discuţii contradictorii între consilieri, d-nul consilier 

Agafiţei Ion aduce jigniri d-nului preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ. 
Intervine d-nul consilier Nechita Manoli: în calitate de preşedinte nu puteţi 

permite să fiţi jignit. 
D-nul preşedinte de şedinţă Tîrnoveanu Petruţ supune la vot proiectul de 

hotărâre: 5 voturi „pentru”, 3 voturi „abţineri” şi 5 voturi „împotrivă”. 



Nemaifiind şi alte intervenţii din partea domnilor consilieri, domnul 
preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa consiliului local de astăzi, 03.04.2013. 
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