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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROCES – VERBAL 

al  şedinţei ordinare  a Consiliului Local Muntenii de Jos din data de 29.04.2022 

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

prezenți în fizic 13 consilieri locali ai Consiliului Local Muntenii de Jos . 

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

verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2022, care  este  aprobat  în unanimitate prin votul  

consilierilor locali.  

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

al  ședinței ordinare, care cuprinde  următoarele  puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos 

pe trimestrul  I  2022; 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, 

precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023; 

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal, pentru proiectul: “Introducerea 

terenului în intravilan  în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime parter; 

4. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului urbanistic zonal, pentru proiectul:“ridicarea  interdicției 

de construire-Construire locuințe și anexă„ ; 

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport, cadrelor didactice de la 

Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna Martie 2022; 

6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei 

Muntenii de Jos, 

7. Proiectul de hotărâre privind modificarea  și completarea  Hotărârii  Consiliului Local Muntenii de Jos 

cu   nr. 68/06.11.2020  privind însuşirea şi aprobarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al U.A.T. Muntenii de Jos; 

8. Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea 

exprimarii votului 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 ( APC VASLUI). 

9. Proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.14 din 26.02.2016 privind stabilirea si 

aprobarea unor normative propria de cheltuieli pentru autoturisme si utilaje ce fac parte din parcul auto 

al Primariei Muntenii de Jos. 

10. Proiectul de hotărâre pentru  actualizarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

11. Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea  imobilului – teren  în suprafață de  5700 m.p. situat  în T 

27, parcela nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77089 , proprietatea privată  a  U.A.T. Muntenii de Jos,  în 

trei  loturi. 

12. Proiectul de hotărâre privind atribuirea  în folosință gratuită Parohiei  II  Muntenii de Jos   a  suprafaței   

de  1500 m.p. teren intravilan situat  în T 27, parcela nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77090 , proprietatea 

privată  a  U.A.T. Muntenii de Jos,  pentru construirea  unui  lăcaș de cult.  

13. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului  Zlatan Denis , în temeiul Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei 

suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de 

superficie cu titlu gratuit. 
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14. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului  Purice Paul - Flavian , în temeiul Legii 

nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  

unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului 

de superficie cu titlu gratuit. 

15. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  doamnei Matei Larisa Elena , în temeiul Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei 

suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de 

superficie cu titlu gratuit; 

16. Proiectul de hotărâre pentru   modificarea  art. 1 și  art. 2  din   HCL  nr.  07/28.01.2022   privind   

atribuirea cu titlu gratuit  doamnei Asofiei Alina Roxana, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei suprafeţe de teren din 

domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de superficie cu titlu 

gratuit. 

17. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Chelaru Mihai, în temeiul Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei 

suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de 

superficie cu titlu gratuit. 

18. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  doamnei Micher Cristina - Adinela, în temeiul 

Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,  

a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  constituirea 

dreptului de superficie cu titlu gratuit. 

19. Diverse, cereri, interpelǎri. 

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

local ordinea 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 aprobarea contului de execuţie 

al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul  I  2022, 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 o formalitate trimimestrială 

prevăzută de Codul Fiscal. 

       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. 

  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 aprobarea  impozitelor şi 

taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023, 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 consilier Lupu Mihai, întreabă care este cota de creștere a taxelor și impozitelor pentru 

anul 2023. 

Domnul primar răspunde că este 5,1% indexarea pentru anul 2023. 

       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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 3  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 

zonal, pentru proiectul: “Introducerea terenului în intravilan  în vederea construirii unei locuințe cu regim 

de înălțime parter; 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 
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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 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. 4  a ordinii de zi :Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului urbanistic 

zonal, pentru proiectul:“ridicarea  interdicției de construire-Construire locuințe și anexă, 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 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: Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

cheltuielilor de transport, cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de 

Jos pentru luna Martie 2022,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 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. 6  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse 

dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Muntenii de Jos, 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 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. 7  a ordinii de zi:Proiectul de hotărâre privind modificarea  și completarea  

Hotărârii  Consiliului Local Muntenii de Jos cu   nr. 68/06.11.2020  privind însuşirea şi aprobarea listelor 

de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Muntenii de Jos, 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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 8  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special 

reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului 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 ( APC 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. 
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       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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 9 a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 

nr.14 din 26.02.2016 privind stabilirea si aprobarea unor normative propria de cheltuieli pentru 

autoturisme si utilaje ce fac parte din parcul auto al Primariei Muntenii de Jos.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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 10  a ordinii de zi: 10. Proiectul de hotărâre pentru  actualizarea 

Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în funcții, grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice.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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 11  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea  imobilului 

– teren  în suprafață de  5700 m.p. situat  în T 27, parcela nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77089 , 

proprietatea privată  a  U.A.T. Muntenii de Jos,  în trei  loturi,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 a 12 consilieri ”PENTRU”  și 1 consilier, domnul Lupu Mihai 1(O) 

”ABȚINERE”. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 12  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind atribuirea  în folosință 

gratuită Parohiei  II  Muntenii de Jos   a  suprafaței   de  1500 m.p. teren intravilan situat  în T 27, parcela 

nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77090 , proprietatea privată  a  U.A.T. Muntenii de Jos,  pentru 

construirea  unui  lăcaș de cult. 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 a 12 consilierilor locali ”PENTRU” si 1 consilier, domnul Lupu Mihai,1(o) 

”ABȚINERE”. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 13  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  

domnului  Zlatan Denis , în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală,  a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii 

de Jos, precum   și  constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit., 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 
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a consiliului local, de propunerea motivată a Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 15/2003, 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 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. 14  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  

domnului  Purice Paul - Flavian , în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei 

Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit., 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, de propunerea motivată a Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 15/2003, 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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 15  a ordinii de zi: 15. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu 

gratuit  doamnei Matei Larisa Elena , în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei 

Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit, 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, de propunerea motivată a Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 15/2003, 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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 16  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre pentru   modificarea  art. 1 și  art. 

2  din   HCL  nr.  07/28.01.2022   privind   atribuirea cu titlu gratuit  doamnei Asofiei Alina Roxana, în 

temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală,  a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Muntenii de Jos, precum   și  

constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit.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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 17  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  

domnului Chelaru Mihai, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei 

Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit., 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, de propunerea motivată a Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 15/2003, 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. 

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

hotărâre aflat la punctul nr. 18  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  

doamnei Micher Cristina - Adinela, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
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construirea unei locuinţe proprietate personală,  a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei 

Muntenii de Jos, precum   și  constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit., 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, de propunerea motivată a Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 15/2003, 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. 

   

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

Raluca Elena, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 

Consiliul Local Muntenii de Jos –  29.04.2022 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                             Secretar general,  

Consilier,                                                                                          Cumpănă Popa Ramona 

         Donosă Raluca Elena 

 
 


