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încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local din data de 29 iulie 2016 
 
 Convocarea consiliului local în această şedinţă ordinară s-a făcut prin 
Dispoziţia primarului nr. 35 din 22 iulie 2016 prin care s-a stabilit ca şedinţa să 
aibă loc în data de 29 iulie 2016,  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 viceprimar Tîrnoveanu 
Petruț, cetățeni ai comunei:  Hurdubaia Narcisa, Anton Mihaela și Neacșu 
Vasile precum  şi  următorii consilieri: 
 Ungureanu Ion, Simion Ionuț Stelian, Bălu Iuliean, Neacșu Gheorghe 
Lucian, Ciubotaru Petruț, Anton Vasile, Nechita Manoli,  Nechita Lucescu, 
Ignat Marian, Afrăsînei Rodica si Bîrsan Eugen. Lipseste d-nul consilier Simion 
Sergiu, care a depus cerere de învoire anexată la dosarul de ședință. 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. 
          D-nul președinte de ședință: dă citire la ordinea de zi. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi,  se supune la vot ”Programul 
privind desfășurarea lucrărilor ședinței de constituire a Consiliului Local al 
comunei Muntenii de Sus, ales la 5 iunie 2016”. Se aprobă cu 7 voturi ”pentru”, 
4 voturi ”împotrivă” și un vot ”abțineri”. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi: 12 voturi 
”pentru”. 
  
  Domnul președinte de ședință,  dă citire la primul proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind  desemnarea persoanei  care sa 
reprezinte interesele UAT Muntenii de Sus, in Adunarea Generala  a 
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui. 
Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 

Întrucât nu sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot, 12 
voturi „pentru”. 

Domnul președinte de ședință prezintă al doilea proiect de hotărâre 
de pe ordinea de zi și anume: ”Proiect de hotărâre privind desemnarea 



reprezentantului Consiliului Local Muntenii de Sus, în Adunarea generală 
a Acționarilor la  Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati 
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din 
municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care  
este membru asociat. 

Raportul comisiei este favorabil. 
D-nul consilier Anton Vasile: la acestă asocitie era un proiect avansat și 

vrem să știm de la cei care ne reprezintă dacă se întâmplă ceva, că plătim 
cotizații. 

D-nul viceprimar: acum doar desemnăm persoanele care să ne reprezinte 
în aceste asociații și când vor participa la ședințe o să prezinte ceea ce s-a 
întâmplat în acea ședință. 

Întrucât nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot 
proiectul de hotărâre în forma inițiată, 12 voturi „pentru”. 

Intră în sala de ședință domnul Primar, Vartolomei Ion, care iși cere scuze 
pentru întârziere. 
          Domnul președinte de ședință ,  dă citire la al treilea proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Muntenii de Sus, in Adunarea Generala 
a Asociatiei pentru  dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru 
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, 
Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui. 
          Avizul comisiei este favorabil. 

Întrucât nu sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot, 12 
voturi „pentru”  . 

 Domnul președinte de ședință ,  dă citire la al patrulea proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind aprobarea desfășurării activității de 
Transport Rutier de persoane în cont propriu, cu microbuz școlar. 
          Avizul comisiei este favorabil. 
 D-nul consilier Nechita Manoli: e un lucru bun și susținem ideea punerii 
în funcțiune a microbuzului. 

Întrucât nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot 
proiectul de hotărâre în forma inițiată, 12 voturi „pentru” . 
            Domnul președinte de ședință, dă citire la al cincilea proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei, numărului 
de posturi şi  a statului de funcţii al personalului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 
Avizul comisiei este favorabil. 
 D-nul consilier Anton Vasile: vreau să știu dacă există avizul ANFP-ului. 
   D-nul secretar: nu este necesar avizul ANFP, întrucât nu s-a umblat la 
funcțiile publice și nici nu au fost înființate posturi cu prerogative de funcție 
publică. 



 D-nul consilier Anton Vasile: unde scrie? 
 D-nul secretar: în Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. 
 D-nul consilier Anton Vasile: și sunt trecute în organigramă mai multe 
posturi decât limita de posturi. 
 D-nul secretar: în statul de funcții sunt un total de 30 de posturi, dintre 
care unul de asistent medical comunitar și unul de șofer pentru microbuzul 
școlar. Aceste două posturi se adaugă la cele prevăzute în adresa înaintată de 
Instituția Prefectului. 
 D-nul președinte de ședință: am o rugăminte, când sunt discuții să nu se 
mai facă dialog în contradictoriu. 

Întrucât nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot, 8 
voturi  „pentru”, 4 voturi ”împotrivă”. 
            Domnul președinte de ședință,  dă citire la al șaselea proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind privind desemnarea unui reprezentant 
in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) la  Şcoala  
Gimnaziala  “Ion Agarici” Muntenii de Sus. 
 Avizul comisiei este favorabil.  
 Se fac propuneri: domnul viceprimar îl propune pe domnul consilier 
Nechita Lucescu. Întrucât nu mai sunt și alte propuneri, se supune la vot. 
12 voturi ”pentru”. 
            Domnul președinte de ședință,  dă citire la al saptelea proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local Muntenii de Sus, în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale “Ion Agarici” Muntenii de Sus. 
 Avizul comisiei este favorabil.  
Se fac propuneri: domnul consilier Nechita Lucescu îl propune pe domnul 
Neacșu Gheorghe Lucian. 
          D-na consilier Afrăsînei Rodica îl propune pe domnul Bîrsan Eugen. 
 Se supune la vot propunerea domnului Nechita Lucescu. 10 voturi 
”pentru”, 1 vot „abțineri” și 1 vot ”împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință,  dă citire la al optulea proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi privind desemnarea persoanei  care sa 
reprezinte interesele UAT Muntenii de Sus, in Adunarea Generala  a 
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Vaslui. 

Avizul comisiei este favorabil. 
Întrucât nu sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot, 12 

voturi „pentru”. 
Domnul președinte de ședință,  dă citire la punctul numărul nouă de 

pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificarilor la  Actul Constitutiv si al Statutului,  urmare a modificării 
componenței Consiliului Director la Asociaţia pentru dezvoltare 
intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si 



de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul 
Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat. 

Avizul comisiei este favorabil. 
Întrucât nu sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot, 12 

voturi „pentru”. 
Domnul președinte de ședință,  dă citire la punctul numărul zece de 

pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al comunei Muntenii de Sus, pe anul 2016 (rectificarea II ). 

D-nul consilier Anton Vasile: domnule președinte nu avem toate 
materialele, la art. 9 este trecută lista de investiții pe care nu o avem. 

D-nul secretar: d-nul Anton Vasile nu si-a ridicat materialel de ședință, iar 
cei care au solicitat  anexele la proiectele de hotărâre le-au primit, lucru 
confirmat de către domnul consilier Bîrsan Eugen. 

D-na contabilă: prezintă raportul la proiectul de hotărâre. 
D-nul consilier Anton Vasile: nu cred că vrem să se detalieze toate 

cheltuielile, vrem doar sumele pe capitole. A sări din schemă mansardarea de la 
investiții, în fața primăriei s-a făcut o parcare și era normal să fie și gardul, s-a 
luat de la acoperișul de la scoală și de la izolarea grădiniței, de la bibliotecă,  mai 
era un proiect cu baia în școli, cred că această rectificare este o mare greșeală. 

D-nul Primar, Vartolomei Ion: d-le Anton, mansardarea este prinsă de cel 
punțin trei ani și nu s-a făcut nimic, gardul din fața primăriei nu cred că arată așa 
de rău precum gardul de la școala din Muntenii de Sus, care mai are un pic și se 
dărâmă. Ați semnat un contract pentru studiul de fezabilitate la gaz și nu s-au 
făcut toate plățile, iar pe partea de taxe și impozite nu stăm prea bine. La 
alimentarea cu apă avem acest arierat din decembrie si trebuie să plătim. La 
alimentarea cu apă trebuie să mai plătim vreo 300 mii lei. La sfârșitul anului v-
ați închis cu 600 mii lei pe excedent, puteați să faceți și mansardarea și să 
schimbați acoperișul de la școala. Acest microbuz școlar stă în spatele Primăriei 
de anul trecut și tot ce înseamna asigurare, ITP au expirat, plus că nu are licență 
de transport. La bibliotecă era un excedent, s-a luat de acolo si s-a majorat  la 
sport pentru a funcționa din această toamnă și echipa de fotbal.Vă aduc la 
cunoștință că de când eram eu contabil acea grădiniță nu avea avize, eu știu că 
plouă ăn școală chiar și în gradiniță, iar în privința toaletelor interioare s-a depus 
o documentație s-a obținut o finanțare de 130 mii lei și numai avizele costă vreo 
50 mii lei. 

D-nul consilier Anton Vasile: de ce nu v-ați atins de cele 60 mii de lei de 
la baza sportivă. Știu că trebuie și bază sportivă, dar poate în august  vin 
cetățenii și plătesc impozitele. Părerea mea este că această rectificare este una pe 
minus. 

D-nul Primar, Vartolomei Ion: d-le Anton, când am intrat erau 300 mii lei 
din excedent, din 600 mii cât era la finele anului trecut, iar d-voastră a-ți încheiat 
contract la drum pe 790 mii lei. Este o diferență de 190 mii care trebuie acoperiți 
din altă parte. 



D-nul consilier Ignat Marian: eu știu că atunci când s-a făcut acoperiș la 
școală , este un termen de garanție de 15 ani. D-le Anton, de ce nu i-ați acționat 
în instanță pe cei care au făcut acoperișul?  

D-nul Primar, Vartolomei Ion: d-le Anton, ce înseamnă pentru d-voastră 
rectificare pe minus? Au fost realocate niste sume. Acest gard de la stadion îl 
târâiți de 3-4 ani la fel și mansardarea. 

D-nul consilier Nechita Lucescu: tot ce nu a făcut d-nul Anton în 16 ani 
ne reproșează nouă acum. 

D-nul președinte de ședință: aș propune ca la fiecare proiect de hotărâre să 
se înscrie la cuvânt ă singură dată. 

D-nul consilier Nechita Manoli: nu puteți propune ceva ce este specificat 
deja în lege. 

D-na consilier Afrasînei Rodica: eu vreau ca lumea să citească legea și să 
nu se mai întâmple asa ceva. 

Întrucât nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului se supune la vot, 8 
voturi  „pentru”, 4 voturi ”împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință,  dă citire la punctul numărul 
unsprezece de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea rezultatului 
inventarierii bunurilor aflate în  patrimoniul  comunei Muntenii de Sus,  
judeţul Vaslui , la data de 21 iunie 2016. 

Se preintă raportul rezultatului inventarierii de către d-nul viceprimar 
Târnoveanu Petruț.  

După prezentarea raportului domnul viceprimar, Târnoveanu Petruț: în 
legătură cu minusurile de inventar care au fost găsite de comisia de inventariere, 
rog pe vechea conducere dacă pot să spună ceva. 

D-nul consilier Anton Vasile: eu am predat pe data de 21 iunie la comisia 
de inventar o serie de bunuri, această nouă comisie eu o contest. Trebuie văzut 
ce lipsește, eu am luat scaunul și eșarfa, ca însemnuri evocative. În ceea ce 
priveste laptop-ul, i-am înmânat înainte de ședință domnului viceprimar, un 
proces verbal de predare la o societate colectoare de deșeuri, întrucât acesta avea 
carcasa crăpată. 

D-nul Primar, Vartolomei Ion: d-nul Anton a spus că a fost acuzat în 
presă, eu pot să afirm că din interiorul instituției nu s-a făcut nici o acuzație în 
presă. 

Întrucât nu mai sunt discuţii pe marginea acestui punct, se trece la 
următorul punct de pe ordinea de zi. 

Domnul președinte de ședință,  dă citire la punctul numărul 
doisprezece de pe ordinea de zi, respectiv problemele curente ale 
administrației publice locale. 

Domnul inginer Brezianu Dan Laurian prezintă cererea depusă de S.C. 
RADCOM S.R.L., care se anexează la dosarul de ședință. 

D-nul consilier Anton Vasile: ei ultima dată trebuiau să pună 40 de mașini 
de piatră pe acel drum și au pus doar 28, iar în fiecare an trebuie să întrețină 



drumul până se ajunge la adâncimea legală, asta în afară de plata care trebuie să 
o facă pentru utilizarea drumului. 

D-nul ing. Brezianu Dan Laurian prezintă cererea d-nei Anton Mihaela, 
care solicită un loc de casă. 

Se înscrie la cuvânt d-na Anton Mihaela: de ce de atâția ani de când am 
cerere nu am avut voie să vin în ședință, am fost dată afară de la ședință de către 
domnul Nechita Manoli. Am fost la părintele de la Satu Nou și mi-a zis că am 
loc de casă. 

D-nul consilier Nechita Manoli: criteriile de la acea dată nu le îndeplineai, 
eu propun ca d-nul Primar să dea o dispozitie cu o nouă comisie. 

D-nul Primar, Vartolomei Ion: din situația existentă la compartimentul de 
urbanism există un număr de 13 locuri de casă și alea sunt în extravilan. 

D-nul consilier Anton Vasile: la comuna Muntenii de Sus, problema 
locurilor de casă este una foarte mare. D-nul Neacșu a dat în jur de 140 de locuri 
de casă pe caiet și ceilalți primari au fost nevoiți să le facă acte. La doamna 
Anton Mihaela, în anul 2009, cand s-au acordat ultimele locuri de casă, soțul 
avea domiciliul pe Delea, din acest motiv a fost respins. 

D-nul consilier Simion Ionuț Stelian: în afară de domiciliul domnului 
Anton mai era vreo problemă, dura 24 ore să i se facă viză de flotant. 

D-nul Primar, Vartolomei Ion: ați invocat că în anul 2009 nu avea 
domiciliul în comună deși copia C.I. rezultă că avea domiciliul in Satu Nou, 
comuna Muntenii de Sus din anul 2006. 

D-na Hurdubaia Narcisa: am avut două cereri de loc de casă, am construit 
până la urmă în satul vechi, dar vrem să fie create si unele condiții. 

D-nul Neacșu Vasile: am și eu o întrebare, este drum prevăzut pe șes până 
la Moara Greci? 

D-nul consilier, Anton Vasile: nu este prevăzut drum. 
D-nul Neacșu Vasile: d-le Anton Vasile, dumneavoastră aveți limita de 

proprietate din șes până în dig? 
D-nul consilier Anton Vasile: Da. 
D-nul Neacșu Vasile: nu se poate, nu vă dădeau voie cei de la ape să aveți 

proprietatea până lângă dig. 
D-nul consilier Anton Vasile: eu știu până unde am limita de proprietate 

mai bine decât d-voastră. 
Apar discuții contradictorii. 
Domnul președinte de ședință,  dă citire la punctul numărul 

treisprezece de pe ordinea de zi, respectiv întrebări și interpelări adresate 
autorității executive. 

D-nul consilier Bîrsan Eugen: eu am o problemă cu un stâlp de racordare 
la energia electrică, domnul de la urbanism spune că este în extravilan. 

D-nul consilier Anton Vasile: este în intravilan. 
D-nul ing. Brezianu Dan Laurian: m-am consultat cu cei de la Consiliul 

Județean Vaslui și o să găsim o soluție. 



D-nul președinte de ședință: eu propun să fie fixată o zi a satului și să fie 
întocmit un proiect de hotărâre în acest sens. 

Domnul viceprimar, Tîrnoveanu Petruț: eu propun ziua satului pe 15 
august. 

D-nul președinte de ședință: ar trebui întocmit un proiect de hotărâre 
privind Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. 

Domnul viceprimar, Tîrnoveanu Petruț: eu propun să se întocmească un 
proiect de hotărâre privind nominaliazarea d-lui Neacșu Lazăr, ca cetățean de 
onoare al comunei. 

D-nul secretar le aduce aminte d-lor consilieri că au obligația de a depune 
delcaratia de avere și de interese în temen de 30 zile de la data constituirii 
consiliului local. 

D-nul preşedinte de ședință ungureanu Ion: întrucât nu mai sunt discuții, 
declar inchisă ședința consiliului local de astăzi 29.07.2016 . 
 

Preşedinte de şedinţă                                           Secretar comună 
 Ungureanu Ion                                                  Vartolomei Sergiu 

 


