
 

 
 

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.AT. MUNTENII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA nr.12 
privind aprobarea Statutului Comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui 

 

Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 30.01.2023, 

în şedinţa ordinară; 

 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 599 din 20.01.2023 al  primarului comunei Muntenii 

de Jos, în calitate  de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate nr.636 din 20.01.2023, întocmit de secretarul general 

al comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui, prin care arată necesitatea actualizării 

Statutului Comunei Muntenii de Jos; 

     -Raportul  compartimentului  de resort din cadrul aparatului de specialitate al  

primarului  și avizul comisiei de specialitate al consiliului local  prin care se avizează  

favorabil  proiectul de  hotărâre, 

În baza prevederilor art. 104, cele ale art. 289, al. (16), precum si cele ale art. 1, al. 

(2), lit.a) din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 121 alin. (1-2) din Constituția României; 

- art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al 

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local – anexa 1; 

În temeiul prevederilor art. 2, art. 3 lit.e), art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică locală, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În baza prevederilor art. 129 alin. (1 și 3) lit.a), art. 139 alin. (1), art.140, art. 

155 al.(1) lit. b), coroborate cu al.(3), art. 196 al.(1), lit.a), art.197 al.(1, 2 și 4), art. 198 

al.(1 și 2), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
ART.1 Se aprobă Statutul Comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul  

comunei Muntenii de Jos, prin intermediul aparatului de specialitate. 

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului județul Vaslui, pentru controlul legalității;  

- Primarului comunei Muntenii de Jos, persoanelor interesate 
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si va fi public spre informare in Monitorul Oficial Local al comunei. 

 
Muntenii de Jos  -30.01.2023 

 

        Preşedinte şedinţă:                                                           Contrasemnează:                                                                                                                               

             Consilier                                                                       Secretar general 

            Mosneagu Daniela                                               Cumpănă Popa Ramona 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Muntenii de Jos 

 nr. 12 din 20.01.2023 

 

Statutul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui 
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Capitolul I 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

 

Articolul 1 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui este: 

a) persoana juridică de drept public,  cu capacitate juridică deplină și patrimoniu  propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor si obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile 

cu alte persoane fizice sau juridice, in condițiile legii. 

(2) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui are sediul social în Comuna Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui la adresa: Județul Vaslui, Localitatea Muntenii de Jos, precum și codul de 

înregistrare fiscală  3337702. 

(3) Însemnele specifice ale Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Muntenii de Jos nr. 38 din 26.08.2019 

al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut; 

b) steagul (este stema Comunei), nu este materializat încă; 

c) imnul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui va fi compus în anii ce urmează. 

 

Articolul 2 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui are reședința în localitatea Muntenii de Jos. 

(2) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui  se delimitează din punct de vedere teritorial 

de:   

•  la nord cu Municipiul Vaslui, 

•  la sud comuna Albeşti, 

•  la est comuna Olteneşti, 

•  la vest comuna Lipovăţ. 

(3) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui are în componență un număr de patru 

localități care sunt amplasate după cum urmează: Satul Muntenii de Jos, Satul Mânjești, 

Satul Băcăoani și Satul Seuia. 

(4) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui potrivit prevederilor Legii 351/2001 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a- IV-a - 
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rețeaua de localități are rang IV pentru localitatea Muntenii de Jos(reședința), iar pentru 

celelalte localități Mânjești, Băcăoani și Secuia rang V. 

(5)  Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului 

pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la 

prezentul statut.  

Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui este situată în sudul Podișului Central 

Moldovenesc, ocupând în stânga râului Bârlad sectorul de luncă, terasele, versanții și 

interfluviile acestuia, precum și sectorul vestic al văii râului Crasna.  

Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui este străbătută de râurile Bârlad, Vasluieț, Crasna 

si afluenții lor. 

 

Articolul 3 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui dispune de o rețea hidrografică formată din: 

râuri, lacuri, ape subterane. 

Rețeaua hidrografică este formată atât de ape de suprafață, cât și de ape subterane. Apele de 

suprafață care  străbat  comuna sunt: Râul Bârlad, Râul Vasluieț și Râul Crasna.                                

Apele subterane legate direct de constituţia geologică, fiind cantonate în depozite permeabile 

de pe versanţi, interfluvii, şesuri sau terase. 

(2) Pe teritoriul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se regăsesc o floră și faună 

diverse.  

Pe teritoriul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se găsesc unele rarități  faunistice, 

precum: șacalii, nevăstuica, mistrețul, vulpea, bursucul și vidra. 

Animalele sălbatice care pot fi întâlnite pe raza comunei sunt reprezentate de: şoarecele de 

stepă (Sicistacitellus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), popândăul (Citellus citellus), 

hârciogul (Cricetus cricetus), căţelul pământului (Spalax leucodon), iepurele de câmp (Lepus 

europaeus), dihorul (Mustella putorius), nevăstuica (Mustella nivalis), ariciul (Erinaceus 

europaeus), vulpea (Canis vulpes), mistreţul (Sus scrofa), bursucul (Meles meles) etc.  Recent 

au pătruns din sud şacalii (Canis aureus). 

(3) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui dispune de o mare diversitate de soluri. 

La nivelul comunei se întâlnesc mai multe tipuri de sol din clasele de:soluri zonale, 

corespunzătoare zonei de stepă, silvostepă și soluri azonale. 

(4) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui face parte din sudul Podișului Central 

Moldovenesc, ocupând în stânga râului Bârlad sectorul de luncă, terasele, versanții și 

interfluviile acestuia, precum și sectorul vestic al văii râului Crasna. 
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Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui dispune de o suprafața totală de 5697 hectare. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea 

faunei și florei de pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se 

regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

Articolul 4 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui s-a înființat în anul 1968. 

(2) Prima atestare documentară a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui a fost în jurul 

anului 1800. 

(3) Evoluția istorică a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se regăsește în anexa 

nr. 4 la prezentul statut. 

 

Articolul 5 

(1) Populația Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui este 4276 de locuitori în prezent. 

(2) Componenta și structura populației Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui defalcate 

inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea 

respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor 

maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate 
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Capitolul II 

Autoritățile administrației publice locale 

 

Articolul 6 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui este: 

a) Consiliul Local al Comunei Muntenii de Jos, reprezintă autoritate deliberativă de 

la nivelul Comunei Muntenii de Jos. Consiliul Local al Comunei Muntenii de Jos 

este format din 13 membri; 

b) Primarul Lazăr Paul-Iulian, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui consiliul local a ales un 

viceprimar, numele acestuia fiind Cărarie Vasile. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 8 membri Partidul Național 

Liberal, 4 membri Partidul Social Democrat și un membru indipendent. 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui s-a constatat 

prin Ordinul prefectului Județului Vaslui nr. ____ din ___________. 

(4) Componenta nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, 

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1990, sunt prevăzute în anexa nr.6.a 

la prezentul statut, respectiv în anexa nr.6.b la prezentul statut, după caz. 

 

Articolul 7 

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean 

de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Muntenii de Jos, Județul 

Vaslui. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiica al/a 

Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Muntenii de Jos, Județul 

Vaslui. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 

retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 

aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiica al/a Comunei Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui. 
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Capitolul III 

Căi de comunicații 

 

Articolul 8 

(1) Raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui este tranzitată, după caz, de 

una sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 

363/2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - 

Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare: 

 a) rețeaua rutieră; 

 b) rețeaua de căi ferate. 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și 

drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7.a 

la prezentul statut. 

În anexa nr. 8.a se va completa, dacă este cazul, denumirea și lungimea drumurilor de interes 

național,  respectiv: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale E», drumuri naționale 

principale, drumuri naționale secundare, drumuri de interes județean, drumuri de interes local 

respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi și poduri noi, după caz, care se află pe raza 

teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui. 

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, 

cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată 

de interes local, pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa 

nr. 7.b la prezentul statut. 
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Capitolul IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității  

administrativ-teritoriale 

 

Articolul 9 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui,  potrivit Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul 

total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv 

autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ 

preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul total al furnizorilor 

de educație autorizați să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui își desfășoară activitatea 

un număr total de o unitate de învățământ de stat și două grădinițe. 

 

Articolul 10 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se organizează manifestări 

culturale. 

(2) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se 

regăsesc în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

(3) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui participă la finanțarea manifestărilor culturale 

de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 

contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

 

Articolul 11 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se asigură una sau mai 

multe dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz: 

 a)asistența medicală profilactică și curativă; 
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(2) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui participă la finanțarea activităților de asistență 

de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a] se realizează, dacă este cazul, prin:  

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie. 

Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistență medicală sunt prezentate în 

anexa nr.  8 la prezentul statut. 

Articolul 12 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor 

sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui se 

regăsește în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

 

Articolul 13 

 (1) Pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui își desfășoară activitatea, sala 

de sport în Muntenii de Jos cu program școlar. 

Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 prezentul statut. 
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Capitolul V 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 

Articolul 14 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și  

terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
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Capitolul VI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

 

Articolul 15 

(1) Patrimoniul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui este compus din bunurile mobile 

și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Muntenii de 

Jos, Județul Vaslui, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter 

patrimonial. 

(1) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui 

întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/28.01.2021, în conformitate cu 

prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se regăsește în anexa nr. 10 la 

prezentul statut. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se 

actualizează ori de cate ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de 

internet a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui în secțiunea dedicată acestui statut. 
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Capitolul VII 

Serviciile publice existente 

 

Articolul 16 

(1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui sunt, după caz: 

a) Serviciul public de alimentare ape și canalizare, furnizat de SC Aquavas Srl; 

b) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, după caz, furnizat de 

SC GAZ EST SA; 

c) Serviciul public de salubrizare, furnizat de: Financiar Urban SRL. 

 

Articolul 17 

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui sunt furnizate de SC DELGAZ-GRID SRL. 
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Articolul 18 

Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui este 

asigurată de: SC GAZ EST SA. 

 

Articolul 19 

Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Muntenii de Jos, Județul 

Vaslui este furnizat de: UAT Comuna Muntenii de Jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VIII  

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local 

 

Articolul 20 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi,  

piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de 

interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca 

denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de 

orice altă natura ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate 

numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, 
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respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face 

prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu 

administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile  

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

 

Articolul 21 

(1) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui realizează un cadru de cooperare sau asociere 

cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și 

artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte 

care vizează dezvoltarea comunității. 
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(2) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui acordă o atenție deosebită proiectelor culturale 

și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se 

încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui  poate acorda finanțări nerambursabile de la 

bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară 

activitatea pe raza teritorială a Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui se regăsește în 

anexa nr. 11 la prezentul statut. 

 

Articolul 22 

(1) Pe teritoriul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui își desfășoară activitatea partide 

politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii 

partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Muntenii de Jos, Județul 

Vaslui  se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

 

Articolul 23 

(1) Pe teritoriul Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui își desfășoară activitatea  

asociații profesionale, după caz. 

(2) Lista asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară activitatea în Comuna 

Muntenii de Jos, Județul Vaslui se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

 

Articolul 24 

(1) În Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui  își desfășoară activitatea următoarele culte 

religioase: 

(2)  Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește 

în anexa nr. 11 la prezentul statut. 
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Capitolul X  

Participare publică 

 

Articolul 25 
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Populația din Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare 

și funcționare al consiliului. 

 

Articolul 26 

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia 

se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței 

de urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei 

ori numai în unele dintre acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul XI  

Cooperare sau asociere 
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Articolul 27 

Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în 

comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea 

prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Articolul 28 

(1)Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui aderă la asociații naționale și internaționale ale 

autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Muntenii de 

Jos, Județul Vaslui. 

 

Articolul 29 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin 

care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 12 a prezentul statut. 
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Capitolul XII 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 

Articolul 30 

Anexele 1-12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

Muntenii de Jos, cu nr ___/_________ 

 

Articolul 31 

Orice modificare care are ca obiect modificarea statutului Comunei Muntenii de Jos,  Județul 

Vaslui, sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

 

Articolul 32 

Anexa nr. 10 la prezentul statut se actualizează ori de cate ori intervin evenimente de natura 

juridică. 

 

Articolul 33 

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 31 se actualizează, în funcție 

de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specific ale acestora, cel puțin o dată 

pe an. 
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Anexa nr. 1.a la statutul Comunei Muntenii de 

Jos 

 

Modelul stemei Comunei Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stema comunei Muntenii de Jos, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 892  

din 11.11.2013, publicată în Monitorul Oficial, nr. 668, partea I, se compune dintr-un scut  

triunghiular roşu, cu marginile rotunjite, tăiat de un pod de piatră din argint.   

În partea superioară se află două spade de aur încrucişate, iar în vârful scutului se află o  

cruce dominând o semilună, ambele din aur.   

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.   

Podul de piatră şi cele două spade încrucişate simbolizează Bătălia dela Podu’ Înalt de la  

10 ianuarie 1475, condusă de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare împotriva turcilor.  

Crucea de aur dominând semiluna reprezintă victoria creştinătăţii împotriva păgânilor.  

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 
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Anexa nr. 1.b la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Modelul steagului Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui 

 

Nu este materializat încă, dar există varianta cu stema comunei. 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe 

fiecare dintre localități 

 

Suprafața totală a comunei: 5690.49 ha 

• Intravilan: 727.69 ha 

• Extravilan: 4962.8 ha 

Din care: 

Localitatea Mânjești:  

• suprafața totală intravilan:  200 ha  

• suprafața totală extravilan: 1735.54 ha  

Localitatea Secuia:  

• suprafața totală intravilan:  47,47 ha  

• suprafața totală extravilan: 327.05 ha  

Localitatea Băcăoani:  

• suprafața totală intravilan:  72.09 ha  

• suprafața totală extravilan: 247.01 ha  

Localitatea Muntenii de Jos:  

• suprafața totală intravilan:  408.13 ha  

• suprafața totală extravilan: 2653.20 ha 
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         Anexa nr. 3 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale 

 

I. Comuna Muntenii de Jos face parte din partea sudică a Podișului Central Moldovenesc, ocupând 

sectorul estic al văii Bârladului și pe cel vestic al văii Crasnei. 

 

II. Vegetaţia întâlnită în comuna Muntenii de Jos este influenţată de climă, relief şi hidrografie, 

încadrându-se în zonele de stepă, silvostepă și pădure iar azonal întâlnim specii adaptate la 

umiditate (mlaştini, lunci) şi soluri sărăturoase.  

Zona de pădure, corespunde etajului stejarului, cuprinzând specii de stejar (Quercus  robur), gorun 

(Quercus petraea) în mestec cu fag (Fagus silvestris),  frasin (Fraximus excelsior),  carpen 

(Carpinus betulus), tei (Tilia cordata), plop (Populus tremila),  jugastru (Acer campestre). Pădurile 

ocupă o suprafață destul de redusă, 312 ha, grupate, în general, în trei areale: în valea Negrei 

(Pădurea Negrei), pe Dealul Muntenilor și la sud de localitatea Secuia, la limita cu comuna Albești. 

Zona de silvostepă alternează pe versanții din drapta văii Crasna și stânga Bârladului, zone până-

n 20 m altitudine, unde pe lângă arborii caraceristici etajului stejarului alternează  cu speciile 

xerofile de coada șoricelului (Achilaea panonica), sânziene (Golium vereum), pelinul (Artemisa 

absintium), pelinița (Artemisa austrioca). Specile forestiere mărginașe sunt reprezentate de glades 
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(Acer tataricum), clocotici (Stophilaea permata), dârmoz (Virbunum lontana), păducel (Crategus 

monogina), migdalul pitic (Hrumus nova),măceș (Rossa canina), porumbarul (Prunus spinosa). 

Stepa este întâlnită pe văile Bârladului și Crasnei și a văilor adiacente, dar și pe versanții până-n 

150 m altitudine, sub forma păşunilor şi fânețelor pe cca. 1175 ha, cuprinzând asociaţii xerofile de 

păiuş (Festuca vallesiaca), colilie (Stipa lessingiana), negară (Stipa capillata), firuţă (Poa bulbosa), 

pir (Agropyrum cristatum), bărboasă (Botriochloa iscchaemum), peliniţă (Artemisia austriaca) etc.  

Vegetaţia azonală este determinată de factorii locali şi o întâlnim în lungul luncilor, în preajma 

mlaştinilor precum şi pe terenurile sărăturoase. În zonele de luncă, pe solurile aluviale cu exces de 

umiditate în asociere cu o frecvenţă mai mare a fenomenelor de rouă, ceaţă şi brumă, întâlnim: 

firuţa de câmp (Poa pratensis), iarba câmpului (Agrostis stolonifera), pirul târâtor (Agropyrum 

repens), trifoi (Trifolium repens), salcie (Salix alba), răchitiş (Salix triandra), plopul alb (Populus 

alba), vița sălbatică (Vitis silvestris), rogoz (Carex), papura (Typha), stuful (Phragmithes 

pectinatus) etc. 

Fauna terestră este adaptată vegetaţiei de stepă şi silvostepă iar cea acvatică este specifică apelor 

curgătoare și iazurilor antropice. 

Datorită antropizării vegetaţiei din luncile Bârladului și Crasneiprin înlocuirea covorului vegetal 

natural cu plantele agricole, s-a redus arealul şi numărul speciilor de animale, întâlnind astăzi 

mamifer ca: şoarecele de stepă (Sicistacitellus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), popândăul 

(Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), căţelul pământului (Spalax leucodon), iepurele de 

câmp (Lepus europaeus), dihorul (Mustella putorius), nevăstuica (Mustella nivalis), ariciul 

(Erinaceus europaeus), vulpea (Canis vulpes), mistreţul (Sus scrofa), bursucul (Meles meles) etc.  

Recent au pătruns din sud şacalii (Canis aureus).  

Păsările sunt reprezentate de un număr mare de specii: potârnichea (Perdix perdix), prepeliţa 

(Coturnix coturnix), graurii (Sturnus vulgaris), silvia (Sylvia communis), coțofana (Pica pica), 

grangurul (Oriolus oriolus), ciocănitoarea (Picus viridis), privighetoarea (Luscinia luscinia), cioara 

(Corvus corone), vrabia (Passer domesticus), sticletele (Carduelis carduelis), uliul alb (Circus 

macrourus), cucuveaua (Athene noctua), bufnița (Bubo bubo), uliul găinilor (Accipiter gentilis), 

lișița (Fulica atra), rața sălbatică (Anas plathyrhinca), sitarul (Scolopax rusticola) poumbelul 

(Columba livia), rândunica (Hirundo rustica), fazanul (Phasanius colchicus) etc. 

Dintre reptile menţionăm: şopârla de câmp (Lacerta agilis), şopârla de stepă (Lacerta taurica), 

şarpele de casă (Natrix natrix), gușterul(Lacerta viridis), şarpele rău (Coluber jugularis), broasca 
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țestoasă de baltă (Emys orbicularis) etc.  Amfibiile sunt reprezentate de broaşte (Rana ridibunda, 

Bufo viridis, Pelobates syriacus), salamandra (Salamandra salamandra), buhaiul de baltă 

(Bombina bombine) iar insectele prin greieri, lăcuste, cosaşi, scarabei etc. 

Pe teritoriul comunei Muntenii de Jos se întâlnesc 2 tipuri de soluri: 

a)soluri zonale, corespunzătoare zonei de stepă, silvostepă (reprezentate prin  cernoziomuri cu un 

orizont bogat în humus şi fertilitate ridicată, favorabile culturilor de grâu, porumb, secară, orz, 

floarea soarelui, rapiţă iar pe versanţi pomi fructiferi şi viţă de vie) și pădure (soluri brune de 

pădure și podzoluri); 

b)  soluri azonale, determinate de factori locali- umiditate excesivă, relief, geologie etc-cum ar fi 

aluviosolurile (aflate la baza versanţilor, necesitând pe alocuri măsuri de combatere a salinităţii), 

erodosolurile(se găsesc pe versanţii expuşi eroziunii, cu productivitate slabă însă favorabile 

păşunilor şi fâneţelor), solonceacuri (pe valea Crasnei şi pe versanţi, având uneori la supafaţă o 

crustă de sare; productivitate scăzută, fiind favorabile doar fâneţelor şi păşunilor). 
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Anexa nr. 4 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

 

Datele privind înființarea Comunei Muntenii de Jos, prima atestare documentară, precum  

și evoluția istorică 

 

Zona care formează actualmente comuna Muntenii de Jos este cunoscută în primul rând prin 

amintirea celebrării bătaliei de la ,,Podu’ Înalt”, dar cercetările întreprinse de cercetători, mai puţin 

cunoscute publicului larg, au scos la iveală urme de locuire încă din perioada eneoliticului, ultima 

fază a neoliticului, care începe la 3700 ani î.e.n.: ,,Pe botul dealului intrafluvial-situat pe marginea 

nord-estică a satului Muntenii de Jos, la 200 metri nord de biserică, s-au descoperit lame de silex 

şi numeroase resturi de ceramică cu pictură tricrom, aparţinând Culturii Cucuteni”.  

 Mai târziu, cel mai de seamă făuritor al izbanzilor naţionale, totodată subtil diplomat şi 

vrednic gospodar al ţării, Ştefan cel Mare şi Sfânt, şi-a purtat paşii pe aici, gândind şi făptuind acte 

memorabile. 

 Nu intamplator marele voievod s-a aflat deseori la Muntenii de Jos de astazi.În preajma 

anului de glorie 1475, stabilindu-şi reşedinţa la Vaslui, trebuie să fi cercetat în diferite rânduri 

particularităţile topografice spaţiului în care se va desfăşura viitoarea bătălie. Iar după momentul 
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de supremă înălţare de la 10 ianuarie 1475, când românii au obţinut cea mai măreaţă şi de 

necontestat victorie asupra turcilor, atunci când nenumăratele griji faţă de ţară i-au dat totuşi 

răgazul necesar, s-a îngrijit şi de starea cotidiană a celor care au fost martori sau participanţi activi 

la evenimente. 

Acest interes s-a concretizat în documentul cancelariei voievodale, subscris de Ştefan, din 15 

octombrie 1491, prin care se stabilea întinderea ocolului domnesc al Vasluiului şi privilegiile 

locuitorilor cuprinşi în limitele sale. Cităm in continuare fragmentul care se referă direct la comuna 

Muntenii de Jos de astăzi: "…. După aceia, iarăşi au venit, înaintea noastră şi înaintea alor noştri 

boiari, sluga noastră Şteful şi soru-sa Marina, fii Maruşcăi, nepoţi ai lui Şteful Jumătate şi seminţia 

lor şi fraţii lui, Bilă şi Oancea, feciorii Marinei, nepoţi ai lui Grigore Giumătate şi nepoata lor, 

Marina fiica Mândrei şi nepotul ei de frate, Silea, şi soru-sa Donea, fiu Fedorii, nepoţii lui Oană 

Jumătate, şi de a lor bunăvoie, de nimeni sâliţi, nici asupriţi şi au vândut a lor dreaptă ocina din 

uricul moşului lor, a lui Oană Giumatate, din ispisoc ce el l-a avut de la moşul nostru, Alexandru 

Voievod, un sat spre Barlad, în gios de Vaslui, tot cu toate cuturile, unde au fost Balosinăuţii şi l-

au vândut iarăşi domniei meale, drept cinci sute de zloţi tătărăşti”.   

Neamul Jumătate era foarte puternic în secolele XIV și XV. După documentul amintit, la sud de 

Vaslui ( în jos de Vaslui), pe apa Bârladului, a existat satul Balosinăuți. După parerea lui 

Ghibănescu, denumire slavonă ar veni de la un afluent al Bărladului, Balosinova ( cel mai probabil 

actualul Pârâu Munteni ), care, după o poreclă slavonă dată unui ciomagaș, ar însemna “hadarag”, 

deci “satul lui Hadaragă”.  

Denumirea de Muntenii apare pentru prima dată la 17 august 1622, când domnitorul Ştefan Tomşa, 

dăruieşte „hinului” său Nistor, fiul lui Constantin Batişte, satul Muntenii. În document se 

subliniază faptul că este vorba de un sat „fost domnesc”, încă era vie apartenenţa sa de ocolul 

târgului Vaslui, sunt amintite de asemenea morile sale de pe Bârlad. 

La 12 decembrie 1627, Miron Vodă Barnovschi Moghilă, dăruieşte mănăstirii Barnovschi din Iaşi, 

ctitoria sa „ satul Muntenii, din ţinutul Vaslui, pe apa Bârladului, fost domnesc, ascultător de târgul 

Vaslui.”  Satul va rămâne proprietatea mănăstirii până în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 

când la 17/29 decembrie 1863 este adoptată “Legea secularizării averilor mânăstireşti”.  

 Mînjeştii, sat de răzeşi, apare atestat documentar într-un document din 20 iunie 1926, cînd 

acelaşi voievod Miron Barnovschi Moghilă, întăreşte satul Părtănoşi, lui Ion Potlog, printre 

martorii amintiţi în document fiind şi un anume „Cîrsti ot Mînjeşti”.( Cîrsti din Mînjeşti) 
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Dar, într-o cartea de judecată din anul 1771, dată de logofătul Ţării Moldovei răzăşilor de 

Drăgoteşti ( moșie aparținând Mînjăștilor)în pricină cu diaconul Ioan Moaleş, Gheorghiţă Ghiga 

şi alţi răzeşi de Moleşeşti şi Stoileşti, găsim o referire la un uric din vremea lui Ştefan cel Mare : 

„Facem ştire cu această carte de giudecată a mea, că din porunca prea înălţatului domnului nostru 

Măria Sa Grigore Ioan Voievod [(Grigore Calimachi (1761-1764)], s-au giudecat faţă înaintea 

noastră: popa Gheorghe Bodescul şi  Gavril, diacon Budău şi Toader Burcă şi alţi fraţi şi răzeşi ai 

lor, cu Ioan Moaleş, diacon şi cu Ioniţă Oajde şi cu Gheorghiţă Ghiga de pe Crasna ot ( din ) Vaslui, 

zicând popa Gheorghe Bodescu şi cu ceilalţi răzeşi ai lor, că au o moşie Drăgoteşti pe Crasna ot 

Vaslui, de la moşii şi strămoşii lor, pe care moşie au arătat că au şi scrisori vechi şi în multe rânduri 

s-ar fi acolisit Gheorghiţă Ghiga şi cu Ion diacon şi alţi răzeşi ai lor, ca să intre în moşia Dragoteşti, 

zicând că sânt şi ei răzeşi acolo. Şi ne-au arătat şi-a mărturisit hotarnici din văleatul 7262 (1754 ) 

august 8 zile….şi   s-au aflat acea moşie Drăgoteşti stâlpită după cum se arată în suretul uricului 

vechi de la Ştefan Vodă din văleatul 6974 (1466)….“   

Deci, stăpânii de moşie Drăgoteşti au avut uric, din vechime, iar la l761 au arătat doar suretul 

(copia) uricului, drept care li s-au şi făcut dreptate.  

 La 5 septembrie 1875, noul revizor şcolar M. Eminescu, numit pe această funcţie de Titu 

Maiorescu, va fi prezent în şcolile din Muntenii de Jos şi Mânjeşti. El nota în raportul nr. 212 

privind “ reorganizarea şcoalelor rurale din judeţul Vaslui :  Comuna Mînjeşti are o şcoală de gr. 

I, în cotuna Muntenii de Jos ; în aceasta se află cam 60 de contribuabili. Cotuna aceasta a fost 

bîntuită de vărsatul negru si de anghină, încît au rămas numai trei copii, cari după lege ar putea fi 

obligaţi sa frecventeze şcoala. La această şcoala vin aproape regulat 15 copii din Mînjeşti (departe 

1/2 oră) şi numai 8 din loc şi din cotune apropiate. În decursul a şapte ani de zile (de cînd există 

şcoala) au ieşit, ştiind carte, un singur băiet, care ca rezultat  unic costă pe stat şi comună după 

calcule exacte suma 7737 l. n. 

           Cotuna Mînjeşti, reşedinţa comunei, sat  răzăşesc cu vecinitate însemnate, e foarte propriu 

pentru o şcoala de gr. I. Localul închiriet pentru şcoala ce se va înfiinţa, este suficient deocamdată, 

vin(e) însă la loc rău, cam prea la capătul cotunei. Mobila lipseşte ( există numai o masă, o tabelă, 

o bancă) . 

  Trecând peste aceste aspecte, credem că Eminescu a fost copleşit de profunda istoricitate 

a zonei, de frumuseţea locurilor şi oamenilor. Ceva din toate acestea au ramas în sufletul poetului 

şi s-au rasfrânt indirect în opera sa.  
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Muntenii de Jos ramân binecuvântaţi prin aceste excepţionale prezenţe în spaţiul lor, atât geografic, 

dar mai ales spiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

 

Componenta și structura populației Comunei Muntenii de Jos, defalcate pe localități  

componente 

 

Populația Comunei Muntenii de Jos – 4276 de locuitori 

Satul Muntenii de Jos – 2036 de locuitori 

Satul Mînjești –  962 de locuitori 

Satul Băcăoani – 735 de locuitori 

Satul Secuia – 543 de locuitori 
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Anexa nr. 6.a. la statutul Comunei Muntenii de Jos 

 

Componenta nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la  

nivelul Comunei Muntenii de Jos, precum și apartenența politică a acestora, începând cu 

anul 1990 

 

Primar 

a) mandatul 1990-2024 

Nr.crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioada 

0 1 3 4 

1 Mosneagu  Argentina  1990-1992 

2 Pietraru Cezar Independent 1992-1994 

3 Danilescu Aurel FSN 1994-1996 

4 Fratiman Georgeta PS 1996-2000 

5 Fratiman Georgeta PSDR 2000-2004 

6 Cretu Danut PD 2004-2008 

7 Cretu Danut PDL 2008-2012 

8 Cretu Danut PDL 2012-2016 
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9 Cretu Danut PSD 2016-2020 

10 Lazar Paul Iulian PNL 2020-2024 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6.b. la statutul Comunei Muntenii de Jos 

 

Componenta nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de 

la nivelul Comunei Muntenii de Jos, precum și apartenența politică a acestora, începând cu 

anul 1990 

 

 

I.  Consilieri Locali 

a) mandatul 1990-2024 

  

Nr.crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioada 

1992 - 1994 

1 Danilescu Aurel FSN 1992-1994 

2 Epure Jijie Toader FSN 1992-1994 

3 Ghiuru Luigi Fanel FSN 1992-1994 

4 Modoranu Costica FSN 1992-1994 
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5 Polcovnicu Constantin FSN 1992-1994 

6 Volocaru Catinca FSN 1992-1994 

7 Filimon Viorel PDAR 1992-1994 

8 Arhire Viorel PDAR 1992-1994 

9 Chihaie Gheorghe PDAR 1992-1994 

10 Pascu Gheorghe PDAR 1992-1994 

11 Pelinoua Vasile PNL 1992-1994 

12 Istrate Stefan PNL 1992-1994 

13 Volocaru Alexandru PNL 1992-1994 

1994 - 1996 

1 Epure Jijie Toade FSN 1994-1996 

2 Ghiuru Luigi Fanel FSN 1994-1996 

3 Sirbu Ion PDAR 1994-1996 

4 Polcovnicu Constantin FSN 1994-1996 

5 Volocaru Catinca FSN 1994-1996 

6 Lungu Dumitru PDAR 1994-1996 

7 Ropota Ion FSN 1994-1996 

8 Chihaie Gheorghe PDAR 1994-1996 

9 Pascu Gheorghe PDAR 1994-1996 

10 Pelinoua Vasile PNL 1994-1996 

11 Istrate Stefan PNL 1994-1996 

12 Volocaru Alexandru PNL 1994-1996 

13 Iordachita Vasile PDAR 1994-1996 

1996 - 2000 

1 Popa Petru CDR 1996-2000 

2 Popa Mihai CDR 1996-2000 

3 Stoleru Didina PS 1996-2000 

4 Tunaru Petru PS 1996-2000 

5 Iordache Emilia PS 1996-2000 

6 Irunca Mihai PSDR 1996-2000 
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7 Munteanu Catalin PDSR 1996-2000 

8 Danilescu Aurel MER 1996-2000 

9 Istrate Elena USD 1996-2000 

10 Fecioru Valentin PNT 1996-2000 

11 Chiriac Costica PSM 1996-2000 

12 Modoranu Costica PUNR 1996-2000 

2000 - 2004 

1 Bot Ioan PDR 2000-2004 

2 Cozma Olimpia PDSR 2000-2004 

3 Cararescu Vasile FER 2000-2004 

4 Danilescu Aurel PUR 2000-2004 

5 Istrate Elena PD 2000-2004 

6 Irunca Mihai PNL 2000-2004 

7 Lungu Dumitru CDR 2000-2004 

8 Mosneagu Vasile FER 2000-2004 

9 Nistor Ionel PDSR 2000-2004 

10 Popa Gheorghe PUR 2000-2004 

11 Rebegea Neculai PNL 2000-2004 

12 Sirbu Stelian PUR 21.06.2000-

22.06.2001 

13 Vatamanu Gheorghe PDSR 21.06.2000-

14.12.2000 

14 Ghiga Petru PDSR 14.12.2000-

2004 

15 Ghiuru Luigi Fanel PUR 22.06.2001-

2004 

2004 - 2008 

1 Agarici Stefan PUR 2004-2008 

2 Fratiman Georgeta PSD 2004-2008 

3 Filip Laurentiu Irinel PD 2004-2008 
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4 Grigoras Aurica PD 2004-2008 

5 Irinuca Mihai PD 2004-2008 

6 Lungu Dumitru PFDR 2004-2008 

7 Lungu Viorel PNL 2004-2008 

8 Onofrei Nelu PNL 2004-2008 

9 Postolache Ioan PUR 2004-2008 

10 Popa Gheorghe PSD 2004-2008 

12 Vatamanu Remus PUR 2004-2008 

13 Costache Ionel PD 30.06.2004-

30.06.2005 

14 Mosneagu Maria PD 30.06.2005-

2008 

2008 - 2012 

1 Agarici Stefan PDL 2008-2012 

2 Buhaescu Danut PNG-CD 2008-2012 

3 Cotae Gheorghe PSD 2008-2012 

4 Filip Laurentiu Irinel PRM 2008-2012 

5 Fratiman Georgeta PRM 2008-2012 

6 Lupu Mihai PDL 2008-2012 

7 Popa Gheorghe PSD 2008-2012 

8 Postolache Ioan PDL 2008-2012 

9 Sirbu Stelian PDL 2008-2012 

10 Secobeanu Petru PDL 2008-2012 

11 Teslaru Nicu PDL 2008-2012 

12 Tunariu Gelu PDL 2008-2012 

13 Istrate Elena PSD 2008-2011 

14 Simion Ion PSD 2011-2012 

2012 - 2016 

1 Alexa Florinel PDL 2012-2016 

2 Buhaescu Danut PP-DD 2012-2016 
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3 Costache Costel PC 2012-2016 

4 Costache Daniela PDL 2012-2016 

5 Cotae Gheorghe PSD 2012-2016 

6 Fiilip Laurentiu Irinel PDL 2012-2016 

7 Ghiuru Fanel Luigi PSD 2012-2016 

8 Lungu Dumitru PC 2012-2016 

9 Lupu Mihai PDL 2012-2016 

10 Postolache Ioan PDL 2012-2016 

11 Simion Ion PSD 2012-2016 

12 Turbatu Costica PDL 2012-2016 

2016 - 2020 

1 Agarici Stefan PSD 2016-2020 

2 Badulescu Gica PSD 2016-2020 

3 Bot Ion PSD 2016-2020 

4 Epure Petronel PNL 2016-2020 

5 Gavrilas Gheorghe PSD 2016-2020 

6 Ghiuru Fanel Luigi PNL 2016-2020 

7 Iordache Ionel PSD 2016-2020 

8 Istrate Elena PSD 2016-2020 

9 Lupu Mihai PMP 2016-2020 

10 Pascu Valentin PSD 2016-2020 

11 Pila Ioan ALDE 2016-2020 

12 Filip Laurentiu Irinel PSD 2016-2020 

13 Istrate Viorel PRU 22.06.2016-

31.08-2017 

14 Chirica Corneliu PRU 31.10.2017-

2020 

2020 - 2024 

1 Cararie Vasile PNL 2020-2024 

2 Cotaie Viorica PNL 2020-2024 
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3 Donosa Raluca Elena PNL 2020-2024 

4 Filip Laurentiu Irinel PSD 2020-2024 

5 Grigoras Sebastian Iulian PSD 2020-2024 

6 Grosu Sabina Elena PNL 2020-2024 

7 Iordache Ioan Lucian PSD 2020-2024 

8 Lupu Mihai Independent 2020-2024 

9 Mosneagu Daniela PNL 2020-2024 

10 Rebegea Toma PSD 2020-2024 

11 Ropota Vasile PNL 2020-2024 

12 Simion Ion PNL 2020-2024 

13 Teslaru Nicu PNL 2020-2024 

 

 

 

II.  Viceprimari 

a) mandatul 1990-2024 

 

Nr.crt Nume și prenume Apartenența politică  Perioada 

0 1 3 4 

1 Modoranu Costica FSN 1992-1994 

2 Danilescu Aurel FSN 1994-1996 

3 Lungu Dumitru CDR 1996-2000 

4 Sirbu Stelian PUR 2000-2004 

5 Sirbu Stelian PD 2004-2008 

6 Postolache Ioan PDL 2008-2012 

7 Ghiuru Fanel Luigi PSD 10.06.2012-

03.09.2012 

8 Filip Laurentiu Irinel PDL 03.09.2012-

20.06.2016 

9 Filip Laurentiu Irinel PSD 2016-2020 
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10 Cararie Vasile PNL 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7.a  la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Rețeaua rutieră 
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A. Drum de interes național  

1. Drumuri naționale principale – DN24 

 

B. Drumuri de interes județean 

     1. Drumul județean – DJ 245E, DJ 245A 

 

C.  Drumuri de interes local  

      1. Drumuri comunale – DC 30, DC 8 

      2. Drumuri vicinale 

      3. Străzi 

 

Anexa nr. 7.b. la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Rețeaua de căi ferate 

 

   Comuna Muntenii de Jos (reședința de comună) este situată la o distanță de 4 km de Orașul 

Vaslui. 

   Accesul feroviar poate fi asigurat, de asemenea, și prin intermediul Gării Munteni. 

 

Anexa nr. 7. c. la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Rețeaua de aeroporturi 

   

În ceea ce privește accesul prin intermediul căilor aeriene, Comuna Muntenii de Jos se află la o 

distanță de circa 80 km de Aeroportul Internațional Iași și 93 km de Aeroportul Internațional 

"George Enescu" Bacău. 
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Anexa nr . 8 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței                                   

sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

  

I.  Instituții din domeniul educației și cercetării  

Organizarea în anul școlar 2023-2024 a rețelei școlare din învățământul preuniversitar de stat pe 

raza Unității Administrativ Teritoriale Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui, rețeaua școlară 

pentru anul școlar 2023-2024 este formată din o unități de învățământ ,și anume: 

• Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”, cu personalitate juridică; 

II. Instituții din domeniul culturii - Biblioteca comunală ”Eugenia Moldovanu”, 

Centrul Cultural ,,Podul Inalt” Muntenii de Jos; 

III. Instituții din domeniul sănătății – Dispensar Uman, un cabinet medical individual-

medicină de familie, precum și de un personal calificat pentru furnizarea de servicii în 

domeniul sănătății; 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale - Compartimentului Asistență socială 

Muntenii de Jos; 

V. Instituții în domeniul tineretului și sportului - Sală de sport în Muntenii de Jos și o 

bază sportivă cu teren la dimensiuni reduse și gazon sintetic. 
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Anexa nr. 9  la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul 

secundar și terțiar , precum și din agricultură 

 

- Numărul operatorilor economici din Comuna Muntenii de Jos este de 180 de societăți. 

- Suprafața fondului funciar a Comunei Muntenii de Jos este de 5697 hectare, dintre care la 

nivelul anului 2022, potrivit Institutului Național de Statistică, suprafața agricolă era de 4356 

hectare, iar suprafața neagricolă de 1341 hectare. 

- Suprafața agricolă este împărțită astfel:  

• 2740 ha suprafața arabilă; 

• 1114 ha pășuni; 

• 60 ha fânețe; 

• 334 ha livezi; 

• 108 ha vii. 

- Suprafața neagricolă este împărțită astfel:  

• 312 ha păduri; 

• 309 ha luciu de apă; 

• 256 ha neproductive și alte categorii; 

• 464 ha curți construcții. 

Analizând profilul economic al Comunei Muntenii de Jos, Județul Vaslui, se poate spune că 

acesta reflectă, la scară mică, profilul economic al Județului Vaslui. Analiza structurii economice 

a localității a evidențiat 3 aspecte majore: 

- dezvoltarea industriilor 

- dezvoltarea serviciilor  

- rolul important al agriculturii  



 

41 

 

Economia rurală este diversificată, principalele domenii de activitate ale societăților comerciale 

fiind: industrie prelucrătoare, comerț cu ridicata și amănuntul, hoteluri și restaurante, tranzacții 

imobiliare, construcții, comerț, agricultură, informații și  comunicații. 

Profilul ocupațional al populației, în Comuna Muntenii de Jos cuprind sectorul secundar 

(industrie) și sectorul terțiar (servicii ). 

 

 

 

Anexa nr. 10 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Muntenii de Jos 

 

NOTĂ: 

În această anexă este completat cu informații privind bunurile din patrimoniul Comunei Muntenii 

de Jos , Județul Vaslui, inclusiv referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la art. 

537 din Codul Civil: 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui. 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 11 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, 

cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, 

care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrative -

teritoriale. Principalele organizații neguvernamentale 

 

I. Principalele partide politice – Partinul Național Liberal și Partidul Social 

Democrat; 

 

II. Cultele religioase - Biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi” din Muntenii de Jos, Biserica 

”Sfânta Parascheva” din Muntenii de Jos, Biserica „Sfantul Ierarh Nicolae” din 

Mânjești, Biserica „Sfinţii Mihail şi Gavril” din Băcăoani, Biserica ,,Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie” din Secuia; 

 

III. Organizații nonguvernamentale : Asociația “Grupul de Acțiune Locală Podul 

Înalt Vaslui” 
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Anexa nr. 12 la statutul Comunei Muntenii de Jos 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul 

local, prin care se promovează /consolidează  elemente de identitate locală de natura 

culturală, istorică, obiceiuri   și/sau tradiții . 

 

Nr.crt Numele activității Data și locul 

desfășurării 

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, 

obiceiurilor și/sau tradițiilor care se 

promovează/consolidează  

0 1 2 3 

1 Bătălia de la Podul 

Inalt – comemorare 

547 de ani 

10 ianuarie - 

Complexul 

Monumental “Podul 

Inalt” Băcăoani 

Comemorare, simpozion pe teme 

istorice 
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2 Ziua Culturii 

Naționale 

15 ianuarie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific– “M. Eminescu 

la Muntenii de Jos”; Spectacol 

artistic oferit de formațiile Centrului 

Cultural “Podul Inalt” Muntenii de 

Jos 

3 Unirea Principatelor 

Române 

24 ianuarie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Unirea 

Principatelor - primul pas în crearea 

Statului Român modern” 

5 Dragobetele 24 februarie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Dragobete, 

sărbătoarea iubirii la români -Tradiții și 

obiceiuri” 

6 Sărbătoarea 

mărțișorului 

1 martie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Mărțișorul - 

tradiții, obiceiuri și legende” 

7 Ziua Internaționață 

a Femeii 

8 martie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Spectacol artistic oferit de formațiile 

Centrului Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

8 Ziua Mondială a 

Marionetiștilor și 

Păpușarilor- 

Festival de teatru 

21 martie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Festival de teatru pentru copii - 

Atragerea copiilor  spre cultură, 

folosind teatrul de 

animatie.Promovarea teatrului în 

rândul copiilor și tinerilor. 

9 Sărbătoarea Paștelui 24 aprilie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Spectacol artistic oferit de formațiile 

Centrului Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

10 Ziua Pământului 25 aprilie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Pământul 

S.O.S – schimbările climatice, un 

pericol real pentru sănătatea 

planetei” 
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11 Ziua Naţională a 

Tineretului 

2 mai - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Moment de aducere a problemelor 

tinerilor în atenția comunității, 

sărbătorind potențialul tinerilor ca 

parteneri în societatea globală 

actuală. 

12 Ziua Europei 9 mai - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Europa – 

identitate și diversitate” 

15 Ziua Copilului 1 iunie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Drepturile 

copilului”; spectacol dedicat copiilor 

16 Ziua Eroilor 2 iunie – Monumentul 

eroilor  

Comemorare 

18 Cavaleri ai 

Creștinătății  

(comemorare Ștefan 

cel Mare și Sfânt) 

2 iulie – Statuia 

Ecvestră 

aDomnitorului Ștefan 

Cel Mare și Sfânt de 

la “Podul Inalt” – 

Băcăoani, com. 

Muntenii de Jos 

Comemorare, simpozion pe teme 

istorice 

20 Ziua Comunei 

Muntenii de Jos 

(atestarea 

documentara a 

Muntenilor) 

21 august – Stadionul 

Comunal Muntenii de 

Jos 

Simpozion științific– Muntenii de 

Jos – tradiție și contemporaneitate”; 

Spectacol artistic în aer liber, oferit 

de formațiile Centrului Cultural 

“Podul Inalt” Muntenii de Jos și de 

invitați din țară. 

23 Ziua Internaţională 

a persoanelor în 

vârstă 

1 octombrie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Spectacol artistic, oferit de 

formațiile Centrului Cultural “Podul 

Inalt” Muntenii de Jos și de invitați 

din țară. 
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28 Ziua Internaţională 

a Elevului şi 

Studentului 

17 noiembrie - 

Centrul Cultural 

“Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Târg educational  

29 Ziua Națională a 

României 

1 decembrie - Centrul 

Cultural “Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Simpozion științific – “Marea Unire- 

visul tuturor românilor”; Spectacol 

artistic oferit de formațiile Centrului 

Cultural “Podul Inalt” Muntenii de 

Jos 

34 Festivalul de Datini 

și obiceiuri de iarnă 

31 decembrie - 

Centrul Cultural 

“Podul Inalt” 

Muntenii de Jos 

Festival care promovează datinile și 

obiceiurile de iarnă  specific zonei 

etno-folclorice din care face parte 

Comuna Muntenii de Jos 

 

 

Preşedinte şedinţă:                                                                            Contrasemnează:                                                                                                                               
          Consilier                                                                                       Secretar general 
    Mosneagu Daniela                                                                    Cumpănă Popa Ramona 
 

 

 


