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Încheiat astazi, data de 19.12.2018, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stanilesti,
judetul Vaslui, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul
Vaslui, convocata in baza dispozitiei primarului comunei Stanilesti Nr. 310/13.12.2018. Din
totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenti. La sedinta participa domnul Silitra Danut,
Consilier Superior si doamna Gugiuman Luminita, Referent Asistent, din partea
Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Stanilesti. Secretarul comunei Stanilesti, doamna Salaru Mihaela, pune la dispozitia domnilor
consilieri locali procesul verbal al sedintei de indata din data de 14.11.2018. Cu 15 voturi
„pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, procesul verbal este aprobat.
Domnul consilier local, Creţu Dorin, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire
punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea a III-a bugetului local de venituri si cheltuieli
al comunei Stanilesti – luna decembrie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor asimilate
acestora, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Stanilesti, în anul 2019,
prin indexarea cu rata inflaţiei de 1,30%.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa financiar-contabilă a
creanţelor datorate de către debitorul S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L., radiat din
Registrul Comerţului, prin sentinţă civilă definitivă.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în
care contravenienţii persoane fizice vor presta activităţi în folosul comunităţii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii creanţelor debitorilor persoane fizice
declaraţi în stare de insolvabilitate din evidenţa curentă a Primăriei comunei Stănileşti
şi trecerea lor într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din Legea
Nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2019.
Domnul primar, Zaharia Liviu, solicită suplimentarea ordinii de zi a şedinţei, cu încă
un proiect de hotărâre privind “aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului de Urbanism General al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, până la aprobarea,
în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de data de 31
decembrie 2023”, întrucât proiectul nu mai poate fi amânat pentru o şedinţă următoare, fiind

vorba despre un termen la care hotărârea anterioară în acest domeniu, urmează să expire la
data de 31.12.2018.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre menţionat. Cu 15
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, este aprobată, în condiţiile
prevăzute de Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, suplimentarea ordinii
de zi cu proiectul de hotărâre “aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului
de Urbanism General al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, până la aprobarea, în
condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de data de 31
decembrie 2023”. De asemenea, ordinea de zi este aprobată cu 15 voturi „pentru”, nici un
vot „impotriva” si nici o „abtinere”.
Se procedează la începerea discutării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
cu punctul 1. Domnul consilier local, Creţu Dorin, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă
citire primului punct:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea a III-a bugetului local de venituri si cheltuieli
al comunei Stanilesti – luna decembrie 2018.
Se trece la discuţii:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Dau cuvântul doamnei contabil, Gugiuman Luminiţa, să ne
explice mai exact despre ce sume este vorba.
2. Dna. Gugiuman Luminiţa: Rectificarea se face pe 3 sume principale, şi anume: este
vorba despre suma de 200.000 lei, primită de la Consiliul Judeţean Vaslui, suma de 554.000
lei, primită prin hotărâre de Guvern, de la Guvernul României, şi suma de 6764 lei, provenită
din recuperări de la Casa de Asigurări de Sănătate, de la şcoală, pentru concediile medicale,
care trebuie virată înapoi la bugetul de stat. Deci influenţa totală asupra bugetului comunei
Stănileşti este de 754.000 lei iar toţi banii au fost puşi pentru plata datoriei către A.F.I.R. ,
provenind din titlul executoriu, procesul verbal de la drumul Gura-Văii – Pogăneşti, pentru
asta au fost şi solicitaţi. 554.000 lei mai sunt necesari pentru stingerea debitului principal, iar
suma de 200.000 lei a fost dată de Consiliul Judeţean pentru plata penalităţilor şi dobânzilor,
pe care nu le putem calcula noi. Vor fi calculate de cei de la A.F.I.R. după ce vom stinge
debitul principal. Suma de 6.764 lei a fost trecută la cheltuieli, alte bunuri şi servicii şi virată
la bugetul de stat. Vă anunţ faptul că pentru anul viitor, excedentul preconizat este de 5
miliarde, referitor la exerciţiul bugetar pe anul acesta. Plata către A.F.I.R. va fi făcută în data
de 21.12.2018.
3. Dl. Consilier Local Creţu Dorin: Dacă aveţi întrebări!
4. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Deci cu datoria rămâne aşa? Plăteşte statul şi gata,
nu mai plăteşte nimeni? Nu se recuperează datoria? Avocatul ia bani degeaba, 2000 lei pe
lună. Dacă sunt persoane declarate vinovate prin hotărâre judecătorească, nu trebuie să se
recupereze?
5. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu aţi înţeles, domnule Axinte.
6. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Păi dacă nu îmi explicaţi !
7. Dl. Primar Zaharia Liviu: Abia după ce plătim datoria, vom putea să ne îndreptăm în
instanţă împotriva persoanelor vinovate.
8. Dna. Gugiuman Luminiţa: Şi A.F.I.R. va calcula majorările după ce plătim datoria. Şi
aşteptăm de la ei calculul, pentru a putea face plata. Consiliul Judeţean pentru asta a dat suma
de 200.000 lei.

Întrucât nu mai există întrebări şi au fost finalizate discuţiile privind acest punct,
domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Creţu Dorin, supune la vot proiectul de hotărâre
menţionat.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, proiectul de
hotarare privind rectificarea a III-a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Stanilesti – luna decembrie 2018, este aprobat.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre înscris la punctul 2 pe ordinea de zi.
Domnul consilier local, Creţu Dorin, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire proiectului:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor
asimilate acestora, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Stanilesti, în
anul 2019, prin indexarea cu rata inflaţiei de 1,30%.
Se trece la discuţii:
1.Dl. Primar Zaharia Liviu: Dau cuvântul domnului Silitră Dănuţ, de la compartimentul de
taxe şi impozite, să ne explice.
2. Dl. Silitră Dănuţ: Taxele şi impozitele locale se aporbă anual prin hotărâre, iar Consiliul
Local are posibilitatea, în limita legii, de a majora sau păstra taxele şi impozitele. Anul
acesta, la iniţiativa domnului primar, s-a ajuns la conncluzia că taxele şi impozitele nu se vor
majora. Doar se vor indexa, conform prevederilor art. 491 din Codul Fiscal, cu rata inflaţiei.
Indexarea se face în anul 2018, pentru anul 2019, cu rata inflaţiei anunţată pentru anul 2017.
Rata raportată a inflaţieide către I.N.S. este de 1,30%. Astfel, toate taxele şi impozitele vor fi
indexate cu 1,30%. Practic nu este o majorare, indexăm pentru că ne obligă legea.
3.Dl. Primar Zaharia Liviu: Domnilor consilieri, eu am avut această propunre. Puteţi
propune şi dumneavoastră. Puteţi spune acum.
4. Dl. Consilier Local Antohi Ionel: Să luăm măsuri să mărim rata de colectare a
impozitelor, pentru că există restanţieri.
5. Dl. Primar Zaharia Liviu: Avem în plan în viitor şi această măsură. Sunt restanţieri, dar
nu sunt de rea-credinţă.
Întrucât nu mai există întrebări şi au fost finalizate discuţiile privind acest punct,
domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Creţu Dorin, supune la vot proiectul de hotărâre
menţionat.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, proiectul de
hotarare privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor asimilate acestora,
datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Stanilesti, în anul 2019, prin
indexarea cu rata inflaţiei de 1,30%, este aprobat.
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi. Domnul consilier local, Creţu
Dorin, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire proiectului:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa financiar-contabilă
a creanţelor datorate de către debitorul S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L., radiat din
Registrul Comerţului, prin sentinţă civilă definitivă.
Se trece la discuţii:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Este vorba despre societatea care a avut fostul complex de
porci de la Stănileşti.
2. Dl. Silitră Dănuţ: Societatea DIG CONSTRUCT a intrat în insolvenţă şi anul acesta s-a
finalizat procedura.

3. Dl. Consilier Local Huzum Sebastian: Noi ne-am înscris la masa credală?
4. Dl. Silitră Dănuţ: Noi nu am recuperate nimic. Firma a cumpărat terenul şi clădirea de la
Prodivex Huşi. După aceea au luat autorizaţie de demolare. S-au apucat de demolat şi au
intrat în faliment. A mai rămas terenul şi o parte din clădire în picioare. Iar acum, terenul l-a
cumpărat o persoană fizică. Este sentinţă dată de tribunal şi firma a fost radiată. Şi anul trecut
am mai avut două societăţi în această situaţie.
Întrucât nu mai există întrebări şi au fost finalizate discuţiile privind acest punct,
domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Creţu Dorin, supune la vot proiectul de hotărâre
menţionat.
Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si o „abtinere” – domnul consilier local
Antohi Ionel, proiectul de hotarare privind aprobarea scăderii din evidenţa financiarcontabilă a creanţelor datorate de către debitorul S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L.,
radiat din Registrul Comerţului, prin sentinţă civilă definitivă, este aprobat.
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi. Domnul consilier local, Creţu
Dorin, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire proiectului:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi a
locurilor în care contravenienţii persoane fizice vor presta activităţi în folosul
comunităţii.
Se trece la discuţii:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Tot domnul Silitră ne poate da detalii.
2. Dl. Silitră Dănuţ dă citire raportului de specialitate. Este vorba despre amenzile neplătite
ale contribuabililor persoane fizice, care au domiciliul în comuna Stănileşti, şi care, după ce
se finalizează procedura de urmărire şi executare, pentru recuperarea sumelor, se ajunge la
concluzia că, în umra verificărilor nu au bunuri urmăribile. Se întocmeşte un dosar pentru
fiecare, se transmite la judecătorie şi se solicită transformarea amenzilor în muncă în folosul
comunităţii. Iar munca se va presta conform unui regulament, care prevede un anumit număr
de ore/zi, programul, locurile de executare a muncii. Repet, se aplică doar persoanelor fizice.
Iar amenzile nu vor mai figura ca debite după executarea muncii în folosul comunităţii. Se
vor scădea tot pe baza documentului trimis de către judecătorie la primărie. Aşa prevede
O.G. 55/2002.
3. Dl. Consilier Local Creţu Dorin: Dacă nu mai sunt întrebări, să votăm.
Întrucât nu mai există întrebări şi au fost finalizate discuţiile privind acest punct,
domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Creţu Dorin, supune la vot proiectul de hotărâre
menţionat.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, proiectul de
hotarare privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care
contravenienţii persoane fizice vor presta activităţi în folosul comunităţii., este aprobat.
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi. Domnul consilier local, Creţu
Dorin, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire proiectului:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii creanţelor debitorilor persoane
fizice declaraţi în stare de insolvabilitate din evidenţa curentă a Primăriei comunei
Stănileşti şi trecerea lor într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din
Legea Nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Se trece la discuţii:

1. Dl. Silitră Dănuţ: Este vorba despre o altă categorie de persoane. Prevederea figurează tot
în Codul Fiscal, care fiind verificaţi, nu rezultă venituri. Iar legea ne permite să îi declarăm
insolvabili. Prin hotărârea Consiliului Local, îi trecem din evidenţa curentă, într-o evidenţă
separată. Avem o listă ataşată cu 20 de persoane. Trebuie urmăriţi în continuare şi verificaţi
ce puţin o dată pe an. Şi dacă într-o perioadă anume nu obţin venituri, îi dăm definitiv la
scădere.
2. Dl. Primar Zaharia Liviu: Să analizăm puţin lista, este vorba despre câteva persoane, de
exmplu – Ţurcanu este decedat, Macarie de la Pogăneşti, cu problem psihice, şi tot adună
amenzi, mai este o persoană cu amenzi pentru cerşit, sunt persoane amendate frecvent, Balan
Viorel, Albu Emil.
3. Dl. Consilier Local Huzum Sebastian: Dacă aşa e procedura, haideţi să îi trecem pe lista
respectivă.
4. Dl. Silitră Dănuţ: În şedinţele viitoare vom mai reveni şi cu alte liste, aceasta este doar o
primă listă. Sunt cei verificaţi pe data de 13.12.2018 în Patrimven.
5. Dl. Consilier Local Vasilache Bejan: Cei care nu au domiciliul aici, trebuie transferat
dosarul la primăria de domiciliu.
6. Dl. Silitră Dănuţ: Aşa se şi procedează.
Întrucât nu mai există întrebări şi au fost finalizate discuţiile privind acest punct,
domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Creţu Dorin, supune la vot proiectul de hotărâre
menţionat.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, proiectul de
hotarare privind aprobarea scoaterii creanţelor debitorilor persoane fizice declaraţi în
stare de insolvabilitate din evidenţa curentă a Primăriei comunei Stănileşti şi trecerea
lor într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din Legea Nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, este aprobat.
Se trece la discutarea prunctului 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2019.
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Vă rog să faceţi propuneri.
2. Dl. Consilier Local Ciobanu Ion: Propun pe domnul Antohi Ionel.
3. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Propun pe domnul consilier Huzum.
4. Dl. Consilier Local Creţu Dorin: Dacă nu mai sunt alte propuneri, să votăm, pe rând.
Se votează propunerea pentru domnul Huzum Sebastian. Sunt înregistrate 7 voturi
“pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L., 8 abţineri – domnul consilier local Huzum
Sebastian, domnul Bejan Vasilache şi grupul consilierilor locali P.S.D.
Se votează propunerea pentru domnul Antohi Ionel. Sunt înregistrate 7 voturi
“pentru” – grupul consilierilor locali P.S.D. şi domnul consilier Bejan Vasilache., 8 abţineri –
domnul consilier local Antohi Ionel, şi grupul consilierilor locali P.N.L.
5. Dl. Consilier Local Artene Irimia: Fraţilor, ăsta este teatru. Supuneţi la vot în ordinea
propunerilor. Am mai asistat la astfel de scene.
6. Dl. Consilier Local Drăghici Ion: Am trei mandate de consilier local şi niciodată nu a
fost aşa. Eram toţi, pe rând, preşedinţi de şedinţă. Doar nu sunt beneficii în plus pentru aşa
ceva.

Se continuă discuţiile, şi întrucât nu este întrunit numărul necesar de voturi pentru
adoptarea hotărârii pentru nici unul dintre candidaţii propuşi – 8 voturi, se decide reluarea
votului pentru acest proiect de hotărâre în şedinţa din luna ianuarie.
Se trece la discutarea următorului punct de pe ordinea de zi. Se trece la discutarea
punctului 7 de pe ordinea de zi. Domnul consilier local, Creţu Dorin, în calitate de preşedinte
de şedinţă, dă citire proiectului:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului de Urbanism General al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, până la aprobarea,
în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de data de 31
decembrie 2023.
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: S-a prelungit termenul pentru 2023. Utima hotărâre era
dată până la data de 31.12.2018 şi expiră la sfârşitul anuluiEste o lucrare mare şi trebuie
făcută cu o firmă serioasă.
2. Dl. Consilier Huzum Sebastian: Aproximativ la ce sumă se ridică investiţia?
Putem lua în calcul să îl facem anul viitor.
3. Dl. Primar Zaharia Liviu: . Şi în anii trecuţi au fost puse sume la buget pentru
actualizarea P.U.G.
Întrucât nu mai există întrebări şi au fost finalizate discuţiile privind acest punct,
domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Creţu Dorin, supune la vot proiectul de hotărâre
menţionat.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, proiectul de
hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de
Urbanism General al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, până la aprobarea, în condiţiile
legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023,
este aprobat.
Fiind încheiate discuţiile privind ordinea de zi aprobată, se trece la “Diverse”.
1. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Am fost la consiliul de administraţie de la şcoală.
Copii aceia nu au nici becuri măcar, în clasă ardeau doare 3 becuri. Cine este de vină, şcoala
sau primăria? Doamna director a spus că primăria.
2. Dl. Primar Zaharia Liviu: Şcoala are bani pentru cheltuieli curente. Nu poate face
investiţii, dar cheltuieli curente da.
3. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Curge apă pentru că nu s-a reparat acoperişul. Văd
că de ciuşmea s-au interest repede, pentru că este vorba de luat bani. A îngheţat tot şi se
toarnă beton. Eu am o întrebare şi vă rog să consemnaţi doamna secretar. Primăria poate face
investiţii pe un teren care nu este al nostrum, nu ne aparţine?
4. Dl. Primar Zaharia Liviu: Domnule Axinte, vă contraziceţi. În şedinţa trecută
dumneavoastră aţi solicitat că dacă tot facem o treabă, să o facem gospodăreşte. Aţi spus să
curăţăm şi casa de apă şi să schimbăm conducta. Şi nu s-a făcut nici o plată la ciuşmea. Dacă
face lucrările o să plătim. Dacă nu, nu.
5. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Dacă va întreba Curtea de Conturi, de ce faceţi
investiţii pe un teren care nu vă aparţine?
6. Dl. Primar Zaharia Liviu: Ciuşmeaua se află pe domeniul public.

7. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Bazinul de apă, conductele, nu sunt pe domeniul
public. Există alt proprietar. Vă interesaţi, că trebuie un act, ceva. Există un acord cu
persoana?
8. Dl. Primar Zaharia Liviu: Există deja un acord cu proprietarul. Omul şi-a dat acordul, că
dă voie.
9. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Nu aşa. Trebuie să existe un act. Contract, donaţie,
ceva.
10. Dl. Primar Zaharia Liviu: Să înţeleg domnule Axinte că o să ne mai trezim cu încă o
reclamaţie din partea dumneavoastră în acest sens?
11. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: De ce, eu sunt tata reclamaţiilor?
12. Dl. Primar Zaharia Liviu: Dacă nu dumneavoastră, atunci cine?
13. Dl. Consilier Local Sandu Costică: Doamna secretar, eu nu primesc convocările la timp.
Cum e cu convocarea, nu există un regulament, cu 5 zile înainte ? Eu sunt la al 3-lea mandat
şi primeam convocarea acasă. Acum mă anunţă cu o zi înainte.
14. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Domnule Sandu, pot eu să vă răspund. În mare parte eu
mă ocup de treburile astea. Domnul Axinte s-a angajat că vă anunţă el. Toate convocările
pentru dumneavoastră sunt transmise la el.
15. Dl. Consilier Local Sandu Costică: Şi când nu a fost domnul Axinte la şedinţă, nu am
fost anunţat nici eu.
16. Dl. Primar Zaharia Liviu: Vă rog frumos să daţi dovadă de colaborare, dacă am spus că
le dăm domnului Axinte, în calitate de preşedinte de organizaţie, vă anunţă dumnealui.
17. Dl. Consilier Local Sandu Costică: Mă anunţă cu o zi înainte…..
Domnul consilier local Creţu Dorin doreşte să expună problema referitoare la suma
alocată în 2016 pentru Parohia Chersăcosu, sumă ce face obiectul unui dosar în cercetare.
1. Dl. Consilier local Creţu Dorin: Referitor la banii de la biserici. Cei 300 milioane de la
Parohia Chersăcosu, daţi pentru reparaţii. Noi am intenţionat măcar să schimbăm acoperişul
şi să mai zidim câte ceva. Biserica este foarte veche. Făcută din paiantă, chirpici şi se macină
pe interior. Preotul a fost înşelat, a dat banii contabilului şef de la Episcopia Huşilor, i-a scos
pe rând de la bancă, şi i-a dat în tranşe, pentru că acesta i-a spus că se va ocupa de materiale
şi construcţie. S-a aflat despre înşelătorie când am strâns bani din sat, pentru a face un proiect
de bisericuţă nouă.
2. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Dar când a dat banii, nu trebuia justificări?
3. Dl. Primar Zaharia Liviu: Există facturi, dar sunt falsuri grosolane.
4. Dl. Consilier local Creţu Dorin: Sunt facturi false. Ce există la dosar sunt falsuri. Şi nouă
când ne-a făcut poriectul pentru biserică a pus o ştampilă care, după ce am verificat-o firma
aceea nu există pe teritoriul României.
5. Dl. Consilier Local Artene Irimia: Nu există consiliul parohial?
6. Dl. Consilier local Creţu Dorin: Ba da.
7. Dl. Consilier Local Artene Irimia: Atunci sunt complici.
8. Dl. Primar Zaharia Liviu: Preotul, la discuţiile purtate până acum, spunea că are banii în
cont.
9. Dl. Consilier local Creţu Dorin: Preotul a fost chemat şi la poliţie. A dat explicaţii. Va
trebui să dea banii înapoi.
10. Dl. Consilier Sandu Costică: La fals în acte, trebuie luat ăla care a luat banii la întrebări.

11. Dl. Consilier Local Artene Irimia: Cine a semnat recepţia pentru materiale? Preotul
cum a semnat?
12. Dl. Consilier local Creţu Dorin: Nu s-a semnat nimic.
Fiind finalizată discuţia pe această temă, domnul primaraduce la cunoştinţa domnilor
consilieri locali:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Mai avem o solicitare de la medicii de la dispensar, în care
solicită, în urma controlului de la D.S.P. renovarea exteriorului dispensarului. Vă sugerez, ca
o temă la construirea bugetului pe anul viitor, să luaţi în considerare această cerere.
2. Dl. Consilier Local Axinte Paul Dan: Dacă tot renovă, să renovăm tot, şi interiorul şi
exteriorul.
3. Dl. Consilier Local Artene Irimia: Pericolul există şi de la interiorul dispensarului.
4. Dl. Primar Zaharia Liviu: Va trebui o expertiză să vedem starea în care se află clădirea.
Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe Ordinea de zi a Sedintei
ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul Vaslui, din data de 19 decembrie
2018, se declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
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