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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

PROCES – VERBAL 

al  şedinţei extraordinare  a Consiliului Local Muntenii de Jos din data de 09.02.2022 

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

prezenți în fizic 12 consilieri locali ai Consiliului Local Muntenii de Jos , și un absent în persoana 

consilierului local Filip Laurențiu Irinel. 

Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian, supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare din data de 28.01.2022, care  este  aprobat  în unanimitate prin votul  

consilierilor locali.  

Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian, prezintă  proiectul   ordinii de  zi  

al  ședinței ordinare, care cuprinde  următoarele  puncte: 

1. Proiect de hotărâre nr.1121/03.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, inițiator 

primar Lazăr Paul-Iulian. 

2. Proiect de hotărâre nr.1117/03.02.2022 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local alo U.A.T Muntenii de Jos, conform O.U.G nr 

69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și instituirea unor 

măsuri fiscale, modificată prin O.U.G nr.130/2021, inițiator primar Lazăr Paul Iulian. 

3. Proiect de hotărâre nr.1126/03.02.2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de 

investiții”Modernizare drumuri în satele Băcăoani,Secuia,Mînjești, comuna Muntenii de Jos,județul 

Vaslui” finanțat prin P.N.I “Anghel Saligny”, initiator primar Lazăr Paul Iulian. 

4.   Diverse, cereri, interpelǎri. 

Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian,  supune spre aprobarea consiliului 

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

            Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la poziţia nr. 1  a ordinii de zi: proiect de hotărâre nr.1121/03.02.2022 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2022, inițiator primar Lazăr Paul-Iulian. 

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

nota de fundamentare,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 director al Centrului Cultural, Brunchi Romică, participă la sedinta Consiliului local pentru 

a susține necesitatea creșterii bugetului Centrului Cultural cu 20.000 lei față de anul precedent așa cum 

este trecut în prezentul proiect de hotărâre. Discută detalii legate de cuantumul salariului personal dar și 

a cheltuielilor legate de buna funcționare a activităților din cadrul Centrului cultural, utilități și firma de 

curațenie. 

Domnul Brunchi continuă discuția aducând la cunoștința consilierilor faptul că pentru anul 2022,  

Centrul cultural va interprinde un numar de 36 de activități culturale din care fac parte concerte, 

festivitățile desfășurate cu ocazia Zilei Comunei, un proiect nou reprezentant un festival de teatru, drept 

pentru care este nevoie de o suplimentare a bugetului pentru cultura. 

Domnul consilier Lupu Mihai întreabă cum vor fi cheltuiți banii alocați în buget la capitolul 

70.02.05 ” Alimentare cu apa în localitate”. 

Domnul Primar răspunde că acești bani sunt alocați pentru proiectul Apa și Canalizare în zona 

Vișin și Muntenii de Jos, care nu fac parte din programul POIM și 60.000 lei sunt alocați pentru proiectul 

de apa cartir Satul nou, Sat Mânjești plus cheltuilile legate de avizele necesare proiectelor. 

Nefiind  propuneri sau alte întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu 

nr.1121/03.02.2022      este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la poziţia nr. 2 a ordinii de zi: proiect de hotărâre nr.1117/03.02.2022 privind anularea 

accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local alo 
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U.A.T Muntenii de Jos, conform O.U.G nr 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind codul fiscal și instituirea unor măsuri fiscale, modificată prin O.U.G nr.130/2021, 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 avizele   comisiilor de specialitate ale 

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

al primarului. 

Nefiind  propuneri și întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1117/03.02.2022      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

 Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la poziţia nr. 3  a ordinii de zi: proiect de hotărâre nr.1126/03.02.2022 privind aprobarea 

Devizului general al obiectivului de investiții”Modernizare drumuri în satele Băcăoani,Secuia,Mînjești, 

comuna Muntenii de Jos,județul Vaslui” finanțat prin P.N.I “Anghel Saligny”, initiator 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 avizele  comisiilor de specialitate ale 

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

al primarului. 

Domnul Primar explică consilierilor motivația acestei noi hotărâri față de cea trecută, fiind o 

diferență de cost între costul standard al proiectului și devizul anterior făcut de Sc Costan Costan Srl iar 

pentru a nu pierde finanțarea trebuie să se revină la cuantumul standardului de cost. 

Domnul consilier Lupu Mihai întreabă care sunt sansele de obtinere a acestei finanțări. 

Domnul primar răspunde că s-au îndeplinit toate formalitățile necesare în cadrul proiectul și că 

speră ca răspunsul să fi unul favorabil. 

Nefiind  alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu 

nr.1126/03.02.2022      este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

La punctul 4. Diverse, cereri și interpelări se discută despre cererea înregistrată cu 

nr.1139/03.02.2022 depusă de Preotul Cristea Constantin, și cererea venită din partea protopopiatului 

Vaslui, prin care se solicită UAT Muntenii de Jos atribuirea unui teren necesar construirii unei noi 

Biserici în cadrul căreia să își desfășoare activitatea specifică Parohia II , nou înființată. 

Domnul consilier Teslaru Nicu spune că s-a mai discutat acest subiect și că inclusiv preotul 

Hârtopanu Costică, preotul paroh al Proheiei I și-a exprimat părerea favorabilă cu privire la acest 

subiect, drept pentru care ar trebui ca răspunsul către preotul Cristea si protopopiatul Vaslui să fie unul 

favorabil cererii. 

Domnul consilier Lupu Mihai spune că nu se împotriveste acestei cereri dar să se țină cont de 

faptul că o biserică deja existentă la Muntenii pe Râpă ar trebui renovată înainte să se ia in discuție 

construirea uneia noi. 

Doamna consilier Grosu Sabina Elena, spune că este normal să se acorde acest teren pentru a se 

construi o nouă biserică in zona Restaurantului Everest și astfel să se faciliteze accesul la lăcașul de cult 

pentru un număr mai mare de credincioși, biserica existentă în centrul satului fiind prea mică pentru 

numărul în creștere al locuitorilor comunei. 

Doamna Secretar General spune că terenul la care se face referite în cerere nu este grevat de 

sarcini si că va face formalitățile necesare trecerii lui în domeniul privat al UAT Muntenii de jos pentru 

a putea fi atribuit Parohiei II. 

Toți consilierii sunt de acord cu doamna Grosu și stabilesc ca într-o viitoare ședință să se 

prezinte un proiect de hotărâre pe acest subiect. 

 

Nemaifiind  discuţii pe marginea ordinii de zi, domnul consilier Iordache Ioan Lucian, 

președintele de ședință  declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 

Consiliul Local Muntenii de Jos –  09.02.2022 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general,  

Consilier,                                                                                          Cumpănă Popa Ramona 

           Iordache Ioan Lucian 
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