
 1 

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 28.01.2022 

 
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. 

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

verbal al şedinţei ordinare din data de 27.12.2021, 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 cu nr. 606/19.01.2022 privind atribuirea cu titlu gratuit  doamnei Tudusciuc 

Ana, 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.  

2. Proiect de hotărâre cu nr. 607/19.01.2022 privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Hrincu 

Stefan Lucian, 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. 

3. Proiect de hotărâre cu nr. 608/19.01.2022 privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Malin 

Morosanu Andrei Bogdan 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  

4. Proiect de hotărâre cu nr. 609/19.01.2022 privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Iordachita 

Paul Constantin, 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.  

5. Proiect de hotărâre cu nr. 610/19.01.2022 privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Boicu 

Petrica Marian, 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  

6. Proiect de hotărâre cu nr. 611/19.01.2022 privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Popa Daniel 

Viorel, 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 

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 primar  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte  de hotărâre: 

       - Proiectul de hotarâre nr. 823/26.01.2022 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.   

- Proiectul de hotarâre nr. 864/26.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local al 

comunei Muntenii de Jos rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021. 

- Proiectul de hotarâre nr.883/26.01.2022 privind revocarea HCL 119/27.12.2021,prin care se 

aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de 

Jos și  serviciilor  publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, 

județul Vaslui. 
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-Proiectul de hotarâre nr.886/26.01.2022 privind modificarea HCL nr. 65/2021 pentru aprobarea  

organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos 

și  serviciilor  publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, 

județul Vaslui 

-Proiectul de hotarâre nr.889/26.01.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport 

cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna decembrie 

2021. 

-Proiectul de hotarâre nr.892/26.01.2022 privind modificarea art 31, pct(5) din Anexa HCL nr 

84/2020 referitoare la  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru locuitorii comunei Muntenii de Jos 

      -Proiectul de hotarâre nr.866/26.01.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local pentru anul 2022. 

      Supusă la vot, suplimentarea ordinii de zi cu aceste proiecte de hotarâre 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 cu  nr. 606/19.01.2022 privind atribuirea 

cu titlu gratuit  doamnei Tudusciuc Ana, 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  propuneri și  întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.606/19.01.2022 

privind atribuirea cu titlu gratuit  doamnei Tudusciuc Ana, 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 ,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 cu nr. 607/19.01.2022 privind atribuirea 

cu titlu gratuit  domnului Hrincu Stefan Lucian, 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 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.607/19.01.2022 

privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Hrincu Stefan Lucian, 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 ,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 cu nr. 608/19.01.2022 privind atribuirea 

cu titlu gratuit  domnului Malin Morosanu Andrei Bogdan, 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 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.608/19.01.2022 

privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Malin Morosanu Andrei Bogdan, în temeiul Legii nr. 15/2003 
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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 ,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 cu nr. 609/19.01.2022 privind atribuirea 

cu titlu gratuit  domnului Iordachita Paul Constantin, 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 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. 609/19.01.2022 

privind  atribuirea cu titlu gratuit  domnului Iordachita Paul Constantin, 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 , 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 cu nr. 610/19.01.2022 privind  atribuirea 

cu titlu gratuit  domnului Boicu Petrica Marian, 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 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. 610/19.01.2022 

privind  atribuirea cu titlu gratuit  domnului Boicu Petrica Marian, 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 , 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 cu nr. 611/19.01.2022 privind atribuirea 

cu titlu gratuit  domnului Popa Daniel Viorel, 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 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. 611/19.01.2022 

privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Popa Daniel Viorel, 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 , este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

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

hotărâri din cadrul suplimentării propuse de domnul primar , începând cu proiectul de hotărâre 

nr.823/26.01.2022 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.   
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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. 823/26.01.2022 

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 , este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

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

de hotărâre nr.864/26.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Muntenii de Jos 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021. 

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. 

864/26.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Muntenii de Jos rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar 2021, este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

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

de hotărâre nr.883/26.01.2022 privind revocarea HCL 119/27.12.2021,prin care se aprobă organigrama 

şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos și  serviciilor  

publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui. 

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. 883/26.01.2022 

privind revocarea HCL 119/27.12.2021,prin care se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului 

de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos și  serviciilor  publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui, este  aprobat cu votul în 

unanimitate al consilierilor locali. 

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

proiectul de hotărâre nr.886/26.01.2022 privind modificarea HCL nr. 65/2021 pentru aprobarea  

organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos 

și  serviciilor  publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, 

județul Vaslui 

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 consilier Lupu Mihai adresează domnului primar  întrebarea dacă se menține prevederea 

HCL 65/2021 privind angajarea celor 3 muncitori necalificați. 

Domnul primar răspunde că modificarile aduse de prezenta hotărâre se refera strict la 

organigrama pusă în discuție și la statul de funcții , la care ANFP , ne-a sugerat să facem unele modificări. 

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

886/26.01.2022 privind modificarea HCL nr. 65/2021 pentru aprobarea  organigramei şi a statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos și  serviciilor  publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui, este  aprobat 

cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

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

de hotărâre nr.889/26.01.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice 

de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna decembrie 2021. 

. 
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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. 889/26.01.2022 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian 

Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna decembrie 2021, este  aprobat cu votul în unanimitate al 

consilierilor locali. 

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

de hotărâre nr.892/26.01.2022 privind modificarea art 31, pct(5) din Anexa HCL nr 84/2020 referitoare 

la  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru locuitorii comunei Muntenii de Jos. 

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 Lupu întreabă dacă există o persoană care să monitorizeze cantitatea de deșeu colectat. 

Domnul primar răspunde că de fiecare dată când se colectează deșeuri , se face tararea acestuia și 

se trimite către Primarie deviz. 

Domnul Iordache Ioan-Lucian întreabă unde sunt cele mai mari probleme legate de colectarea 

deșeurilor. 

Domnul Primar răspunde că există o problemă legată de deșeurile voluminoase ,reziduri materiale 

constructii,la punctul de colectare din Secuia , zona Vișin și la punctul de colectare de la bifurcația DN 

cu drumul spre Mînjești. 

Domnul Teslaru Nicu propune o discuție cu cetățenii din acele zone pentru ca aceștia să 

constientizeze urmarile financiare ale colectării deșeurilor voluminoase pentru bugetul Primăriei. 

Domnul primar răspunde că se va gândi la modalitatea prin care se poate desfașura o astfel de 

întâlnire date fiind restrictiile COVID 19. 

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

892/26.01.2022 privind modificarea art 31, pct(5) din Anexa HCL nr 84/2020 referitoare la  aprobarea  

impozitelor şi taxelor locale pentru locuitorii comunei Muntenii de Jos se aprobă cu un vot Împotrivă ,dat 

de domnul consilier Filip Laurențiu Irinel si 12 voturi Pentru . 

Domnul Filip Laurențiu nu este de acord cu creșterea taxei de salubrizare argumentând că nu se 

justifică. 

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

de hotărâre nr.866/26.01.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 

2022. 

       Iniţiatorul  proiectului,  d-l. viceprimar Cararie Vasile, 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. 866/26.01.2022 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022, este  aprobat cu votul 

în unanimitate al consilierilor locali. 

 

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

președintele de ședință  declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 

 

Consiliul Local Muntenii de Jos –  28.01.2022 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general,  

Consilier,                                                                                          Cumpănă Popa Ramona 

           Iordache Ioan Lucian 
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