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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 28.03.2022 

 
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 extraordinare din data de 03.03.2022, 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 Nomenclatorului stradal al comunei Muntenii de 

jos,județul Vaslui. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice 

de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna Februarie 2022. 

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către SC DELGAZ GRID 

SA pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra unor terenuri proprietate publică a 

comunei Muntenii de Jos, în suprafață totală de 170 m2. 

4. Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

identificate la nivelul  comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui. 

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 

517/20.09.2018  emisă de FNGCIMM SA IFN, aferentă proiectului  „DEMOLARE CORP 

EXISTENT ȘI CONSTRUIRE GRADINITA ÎN LOCALITATEA MUNTENII DE JOS, 

JUDETUL VASLUI”. 

6. Proiectul de hotărâre privind  alegerea Președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai, iunie 

2022 

7. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului urbanistic zonal, pentru proiectul: 

“Introducere în intravilan a terenului  NC 76586, în vederea construirii: corp C1-locuință 

P+M,corp C2-locuință P+M, corp C3- locuință P+M,corp C4-anexă gospodărească S+P,corp 

C5-anexă gospodărească parter și împrejmuire terenuri” 

8. Proiectul de hotărâre privind  modificarea art.1 din HCL nr 12/20.01.2022 privind modificarea 

art.31 pct.(5) din Anexa la HCL 84/2020 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale 

9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale,a temei de proiectare,a devizului 

general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDEREA REȚELEI DE 

GAZE NATURALE ÎN SAT MÎNJEȘTI, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL 

VASLUI” 

10. Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit  domnului Burghelea Pavelin Eduard, 

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. 

11. 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.  
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            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.1772/2022 privind aprobarea 

Nomenclatorului stradal al comunei 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. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.1772/2022      

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.3167/2022 privind aprobarea 

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

Muntenii de Jos pentru luna Februarie 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 cu nr.3167/2022      

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:  Proiectul de hotărâre nr.3180/2022 privind aprobarea 

dreptului de uz şi servitute către SC DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice, 

asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Muntenii de Jos, în suprafață totală de 170 m2, 

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 Filip  Laurențiu a întrebat unde va fi amplasat acel container despre care se 

spune în proiectul de hotărâre că va fi amplasat . 

Domnul  primar spune că poziționarea se va face lângă gardul Școlii Gimnaziale „Adrian 

Porumboiu” din Muntenii de jos. 

Domnul consilier Filip întreabă dacă nu va afecta calea de acces în școală sau dacă va cuprinde 

porțiune din stradă. 

Domnul primar spune că este suficient spațiu atât pentru cale de acces în școală cât și pentru 

montarea containerului. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3180/2022      

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 :  Proiectul de hotărâre nr.3220/2022 privind actualizarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul  comunei Muntenii de Jos, judeţul 

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 cu privire la acest plan de acțiune care se întocmește anual cu 

modificările de rigoare ținându-se cont de contextul acual. 

Domnul consilier Iordache Ioan Lucian întreabă dacă se pot monta limitatoare de viteză pe DN24 

pentru a preveni accidentele rutiere și alveole pentru autobuze. 

Domnul primar răspunde că DN24 este în administrarea CNAIR și că orice modificare trebuie 

făcută cu acordul acestora și dacă face primaria vreo modificare trebuie întocmit un proiect amplu care 

din ofertele primite este contisitor și nu a fost inclus în bugetul pentru anul 2022. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3220/2022      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 
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            Domnul președinte de  ședință, consilier Iordache Ioan-Lucian,  supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre aflat la poziţia nr. 5  a ordinii de zi:  Proiectul de hotărâre nr. 3240/2022 privind aprobarea 

solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 517/20.09.2018  emisă de FNGCIMM SA IFN, aferentă 

proiectului  „DEMOLARE CORP EXISTENT ȘI CONSTRUIRE GRADINITA ÎN LOCALITATEA 

MUNTENII DE JOS, JUDETUL 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 este necesară prelungirea scrisorii de garanție deoarece procedurile de 

achizitie pentru gradiniță merg foarte anevoios și nu se va finaliza până la finalul termenului scrisorii 

actuale. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3240/2022      

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:  Proiectul de hotărâre nr.3254/2022 privind  alegerea 

Președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai, iunie 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 consilier Teslaru Nicu o propune pe doamna consilier Donosă Raluca Elena pentru a fi 

Președinte de ședintă în lunile aprilie , mai, iunie 2022. Consilierii sunt de acord. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3254/2022      

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. 7  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre nr. 3293/2022 privind  aprobarea 

Planului urbanistic zonal, pentru proiectul: “Introducere în intravilan a terenului  NC 76586, în vederea 

construirii: corp C1-locuință P+M,corp C2-locuință P+M, corp C3- locuință P+M,corp C4-anexă 

gospodărească S+P,corp C5-anexă gospodărească parter și împrejmuire terenuri”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 acest PUZ la care se face referire în proiectul de hotărâre este pentru o 

zona de la Secuia unde terenul este extravilan dar proprietarul care a făcut acest Puz dorește să 

construiască acolo case drept pentru care trebuie să obțină toate avizele necesare pentru a schimba în 

intravilan acel teren. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3293/2022      

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. 8  a ordinii de zi:  Proiectul de hotărâre  nr.3322/2022 privind  modificarea 

art.1 din HCL nr 12/20.01.2022 privind modificarea art.31 pct.(5) din Anexa la HCL 84/2020 pentru 

stabilirea impozitelor si taxelor locale,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 trebuie modificată data de la care intra in vigoare noua taxă deoarece 

trebuie să se respecte principiul de neretroactivitate a hotărârilor , drept pentru care trebuie să se mărească 

taxa de salubrizare de la 1.02.2022 și nu 01.01.2022 deoarece hotărârea ADIV este adoptată  cu data de 

19.01.2022. 
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       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3322/2022      

este  aprobat cu votul în unanimitate a 12 consilieri locali și un vot împotrivă a Domnului consilier Filip 

Laurențiu. 

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

hotărâre aflat la poziţia nr. 9 a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre nr.3384/2022 privind aprobarea notei 

conceptuale,a temei de proiectare,a devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de 

investiţii  „EXTINDEREA REȚELEI DE GAZE NATURALE ÎN SAT MÎNJEȘTI, 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 face toate formalitatile necesare pentru a avea acces la fondurile din 

Programul National „Anghel Saligny„ privind modernizarea comunei. Hotărârea consiliului local va fi 

încărcată în platforma naționala și că are speranța că va primi și finanțarea necesară. 

       Nefiind alte propuneri sau întrebări, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre cu nr.3384/2022      

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. 10  a ordinii de zi: Proiectul de hotărâre  nr.3357/2022 privind atribuirea cu 

titlu gratuit  domnului Burghelea Pavelin Eduard, 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 cu nr.3357/2022      

este  aprobat cu votul în unanimitate al consilierilor locali. 

 

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

președintele de ședință  declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 

Consiliul Local Muntenii de Jos –  28.03.2022 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general,  

Consilier,                                                                                          Cumpănă Popa Ramona 

           Iordache Ioan Lucian 
 

 


