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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

PROCES – VERBAL 

al  şedinţei ordinare  a Consiliului Local Muntenii de Jos din data de 18.02.2022 

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

prezenți în fizic 11 consilieri locali ai Consiliului Local Muntenii de Jos , doamna consilier Moșneagu 

Daniela participă la ședință cu ajutorul aplicației watsup iar doamna consilier Cotaie Viorica este absentă 

pe motive de sănătate. 

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

verbal al şedinţei ordinare din data de 09.02.2022, 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  privind aprobarea  Regulamentului de  organizare  și desfășurare   a  

evaluării   managementului  Centrului   Cultural   ,,Podul Înalt”     Muntenii de Jos. 

            2. Proiect de hotărâre  privind desemnarea  reprezentantului consiliului  local  în comisia  de 

evaluare a  managementului Centrului Cultural ,,Podul Înalt”   Muntenii de Jos. 

            3. Proiect de hotărâre privind  modificarea  și completarea HCL  102/29.10.2021 pentru   

aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare de performanță, studiu, de merit şi de ajutor 

social acordate  de Şcoala Gimnazială  “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru anul școlar 2021-

2022 

            4. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  și completarea   H.C.L.  nr. 68/06.11.2020 privind  

însușirea  și aprobarea  listelor de  inventariere   a  bunurilor care alcătuiesc  domeniul  privat al U.A.T. 

Muntenii de Jos. 

            5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării   cheltuielilor de  transport  pentru cadrele 

didactice de la Școala gimnazială ,,Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos . 

 6. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea Programului anual  pentru acordarea de  finanțări  

nerambursabile  de la  bugetul local al com. Muntenii de Jos, județul Vaslui pe anul  2022. 

            7.    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.1645/16.02.2022  privind 

privind aprobarea  Regulamentului de  organizare  și desfășurare   a  evaluării   managementului  

Centrului   Cultural   ,,Podul Înalt”  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  propuneri sau alte întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu 

nr.1645/16.02.2022      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.1647/16.02.2022 privind desemnarea  

reprezentantului consiliului  local  în comisia  de evaluare a  managementului Centrului Cultural ,,Podul 

Înalt”   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 avizele   comisiilor de specialitate ale 

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

al primarului. 
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Domnul primar îi invită pe consilieri să facă propuneri cu privire la desemnarea persoanei care să 

facă parte din Comisia de Evaluare a managerului Centrului Cultural Cultural ,,Podul Înalt”  Muntenii de 

Jos. 

Doamna consilier Grosu Sabina-Elena o propune pe doamna consilier Donosă Raluca Elena iar 

domnul consilier Filip Laurențiu Irinel îl propune pe domnul consilier Iordache Ioan Lucian. 

Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian supune la vot propunerea doamnei 

consilier Grosu Sabina Elena.  

            Doamna  Secretar General consemneaza 7 voturi pentru si 4 impotriva. Au votat această 

propunere cu vot Pentru domnii consilieri  : Cararie Vasile, Simion Ion, Lupu Mihai, Teslaru Nicu 

Ropotă Vasile și doamnele consilier Grosu  Sabina Elena si Mosneagu Daniela iar Împotrivă au votat 

domnii consilieri : Filip Laurențiu Irinel ,Iordache Ioan-Lucian, Rebegea Toma și Grigoras Sebastian 

Iulian. 

Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian supune la vot propunerea 

domnului consilier Filip Laurențiu Irinel. 

            Doamna  Secretar General consemneaza 4 voturi pentru si 7 impotriva. Au votat această 

propunere cu vot Pentru domnii consilieri : Filip Laurențiu Irinel ,Iordache Ioan-Lucian, Rebegea Toma 

și Grigoras Sebastian Iulian iar Împotrivă au votat domnii consilieri: Cararie Vasile, Simion Ion, Lupu 

Mihai, Teslaru Nicu, Ropotă Vasile și doamnele consilier Grosu  Sabina Elena si Mosneagu Daniela. 

 În urma voturilor exprimate s-a desemnat doamna consilier Donosă Raluca Elena ca 

reprezentat în comisia de evaluare a managerului Centrului Cultural Cultural ,,Podul Înalt”  Muntenii de 

Jos. 

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

nr.1647/16.02.2022  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.1647/16.02.2022 privind modificarea  

și completarea HCL  102/29.10.2021 pentru   aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare de 

performanță, studiu, de merit şi de ajutor social acordate  de Şcoala Gimnazială  “Adrian Porumboiu” 

Muntenii de Jos pentru anul școlar 2021-2022, 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. 

Nefiind propuneri si întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1647/16.02.2022      

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. 4  a ordinii de zi: proiect de hotărâre nr.1654/17.02.2022 privind modificarea  

și completarea   H.C.L.  nr. 68/06.11.2020 privind  însușirea  și aprobarea  listelor de  inventariere   a  

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

Secretarul general le aduce la cunoștintă consilierilor faptul că acest proiect de hotărâre face 

parte din demersurile necesare în vederea atribuirii către Parohia II Muntenii de Jos  a suprafeței de 

teren , proceduri demarate în urma acordului dat in sedința din 09.02.2022 cu privire la acest subiect. 

Nefiind propuneri si întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1654/17.02.2022      

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. 5  a ordinii de zi: proiect de hotărâre nr.1656/17.02.2022 privind aprobarea 

decontării   cheltuielilor de  transport  pentru cadrele didactice de la Școala gimnazială ,,Adrian 

Porumboiu” Muntenii de Jos , 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. 
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Nefiind propuneri si întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1656/17.02.2022      

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. 6  a ordinii de zi: proiect de hotărâre nr.1671/17.02.2022 privind aprobarea 

Programului anual  pentru acordarea de  finanțări  nerambursabile  de la  bugetul local al com. Muntenii 

de Jos, județul Vaslui pe anul  2022, 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. 

Nefiind propuneri si întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1671/17.02.2022      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

La punctul 7. Diverse, cereri și interpelări  domnul primar aduce spre dezbatere un nou proiect 

de hotărâre cu nr 1748/18.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

Muntenii de Jos  în 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), 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. 

Nefiind propuneri si întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1748/18.02.2022      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

Domnul consilier Iordache Ioan Lucian întreabă pe domnul primar despre stadiul în care se află 

proiectul de modernizare al  Grădiniței din Muntenii de jos și dacă există posibilitatea ca din septembrie 

să primească copii. 

Domnul primar răspunde spunând că din punct de vedere al construcției , Grădinița este 

finalizată, stadiul proiectului ajungând la punctul în care trebuie achiziționate dotările, moment în care 

au intervenit procedurile impuse de astfel de proiecte dar că există speranțe ca din toamnă să se poată 

începe activitatea școlară. 

Nemaifiind  discuţii pe marginea ordinii de zi sau alte cereri, domnul consilier Iordache Ioan 

Lucian, președintele de ședință  declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 

Consiliul Local Muntenii de Jos – 18 .02.2022 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general,  

Consilier,                                                                                          Cumpănă Popa Ramona 

           Iordache Ioan Lucian 
 

 


