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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROCES – VERBAL 

al  şedinţei extraordinare  a Consiliului Local Muntenii de Jos din data de 17.05.2022 

 
Secretarul general al comunei efectuează apelul nominal al consilierilor  și constată că  sunt 

prezenți  fizic 7 consilieri locali  ai Consiliului Local Muntenii de Jos si unul  prin intermediul platformei 

Whatsapp , în persoana dnei consilier Cotaie Viorica iar domnii consilieri: Lupu Mihai, Iordache Ioan 

Lucian, Filip Laurențiu, Rebegea Toma și Grigoraș Sebastian-Iulian sunt absenți. 

Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena, supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare din data de 29.04.2022, care  este  aprobat  în unanimitate prin votul  

consilierilor locali.  

Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena, prezintă  proiectul   ordinii de  zi  

al  ședinței extraordinare, care cuprinde  următoarele  puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind privind  rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 

2022,  etapa I; 

2. Proiectul de hotărâre privind privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 

atribuit în baza Legii nr. 15/2003 unor beneficiari. 

3. Diverse, cereri, interpelǎri. 

Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena ,supune spre aprobarea consiliului 

local ordinii de zi, care este aprobată cu votul în unanimitate al consilierilor locali.  

Domnul primar anunță suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale,a temei de proiectare si a devizului general  

pentru obiectivul de investiţii  „AMENAJARE ZID DE SPRIJIN,ȘANȚURI ȘI RIGOLE, ZONA 

HĂȚAS, SAT BĂCĂOANI, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL VASLUI” 

5    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare pista de biciclete în Comuna 

Muntenii de Jos, județul Vaslui” 

Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena ,supune spre aprobarea consiliului 

local suplimentarea ordinii de zi, care este aprobată cu votul în unanimitate al consilierilor locali.  

            Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la punctul nr. 1  a ordinii de zi: Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al 

comunei Muntenii de Jos pe anul 2022,  etapa I, inițiator primar Lazăr Paul-Iulian. 

Iniţiatorul  proiectului,  d-l. primar LAZĂR Paul-Iulian, dă citire proiectului de hotărâre, 

prezintă,referatul de aprobare şi face precizarea că proiectul este însoţit de avizul   comisei de specialitate 

a consiliului local, precum şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de specialitate 

al primarului. 

Domnul primar face precizarea că acest proiect de hotărâre este inițiat ca urmare a suplimentării 

bugetului local al Comunei Muntenii de Jos, cu suma de 400.000 lei de către Consiliul Județean Vaslui. 

       Nefiind  propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre mai sus mentionat      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

  Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la punctul nr. 2  a ordinii de zi : Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de 

folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 unor beneficiari, inițiator primar 

Lazăr Paul-Iulian. 

Iniţiatorul  proiectului,  d-l. primar LAZĂR Paul-Iulian, dă citire proiectului de hotărâre, 

prezintă,referatul de aprobare şi face precizarea că proiectul este însoţit de avizul   comisei de specialitate 

a consiliului local, precum şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de specialitate 

al primarului. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre mai sus mentionat      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 
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            Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la punctul nr.4: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale,a temei de 

proiectare si a devizului general  pentru obiectivul de investiţii  „AMENAJARE ZID DE 

SPRIJIN,ȘANȚURI ȘI RIGOLE, ZONA HĂȚAS, SAT BĂCĂOANI, COMUNA MUNTENII DE JOS, 

JUDEȚUL VASLUI” inițiator primar Lazăr Paul-Iulian. 

Iniţiatorul  proiectului,  d-l. primar LAZĂR Paul-Iulian, dă citire proiectului de hotărâre, 

prezintă,referatul de aprobare şi face precizarea că proiectul este însoţit de avizul   comisei de specialitate 

a consiliului local, precum şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de specialitate 

al primarului. 

Domnul primar aduce lămuriri spunând că zona care va fi consolidată prin acest proiect deserveste 

mai multe familii din sat Băcăoani , care la fiecare ploaie mai puternică sunt afectate de inundatii. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre mai sus menționat      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

            Doamna președinte de  ședință, consilier Donosă Raluca Elena,supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la punctul nr. 5  a ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Amenajare pista de biciclete în Comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui”, inițiator primar Lazăr Paul-

Iulian. 

Iniţiatorul  proiectului,  d-l. primar LAZĂR Paul-Iulian, dă citire proiectului de hotărâre, 

prezintă,referatul de aprobare şi face precizarea că proiectul este însoţit de avizul   comisei de specialitate 

a consiliului local, precum şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de specialitate 

al primarului. 

Domnul primar spune că pe Componenta 10 al PNRR, care este sursa de finantare a acestui 

proiect, puteau fi accesate mai multe categorii de proiecte cum ar fi montarea de camere de supravegheze 

pe raza comunei, dar a considerat mult mai oportun pentru comunitate acest proiect. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre mai sus menționat      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

Nemaifiind alte discuţii pe marginea ordinii de zi, doamna președinte de  ședință, consilier Donosă 

Raluca Elena, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 

Consiliul Local Muntenii de Jos –  17.05.2022 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                             Secretar general,  

Consilier,                                                                                          Cumpănă Popa Ramona 

         Donosă Raluca Elena 
 

 


