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PROCES-VERBAL

Încheiat astazi, data de 07.01.2019, ora 09.00, la sediul Primariei comunei Stanilesti,
judetul Vaslui, in cadrul sedintei de îndată a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul
Vaslui, convocata in baza dispozitiei primarului comunei Stanilesti Nr. 1/04.01.2019. Din
totalul de 15 consilieri locali, 13 sunt prezenti, lipsesc nemotivat domnii consilieri locali
Huzum Sebastian şi Drăghici Ioan. La sedinta participa şi doamna Gugiuman Luminita,
Referent Asistent, din partea Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de
specialitate al primarului comunei Stanilesti. Secretarul comunei Stanilesti, doamna Şălaru
Mihaela, pune la dispozitia domnilor consilieri locali procesul verbal al sedintei ordinare din
data de 19.12.2018. Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”,
procesul verbal este aprobat.
Înainte de a se da citire punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, domnul consilier
local Creţu Dorin, ia cuvântul:
1. Consilier Local Creţu Dorin: Înainte de a începe şedinţa aş vrea să vă spun faptul că
banii daţi de primărie la biserica de la Chersăcosu, la prejudiciul cauzat mă refer, despre care
am vorbit în şedinţa trecută, au fost recuperaţi, iar banii se află acum în contul parohiei din
nou. Domnul în cauză a fost chemat la poliţie, a înapoiat suma, iar de aici poliţia va deceide
ce se va întîmpla cu dânsul. Dar banii au fost recuperaţi.
Domnul consilier local, Creţu Dorin, dă citire punctelor înscrise pe ordinea de zi a
şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2019.
2. Proiect de hotătâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei
Stănileşti, al anului 2018, pentru secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru anul
2019.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
anului 2017 al comunei Stănileşti, a deficitului secţiunii de funcţionare şi dezvoltare pe
anul 2018.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, astfel cum este înscrisă în convocări. Cu 13
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ordinea de zi , cuprinzând cele
trei puncte este aprobată.
Se procedează la începerea discutării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
cu punctul 1.
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1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2019.
Discuţii:
1. Domnul Primar, Zaharia Liviu: Vă rog să faceţi propuneri.
2. Dl. Consilier Local Ciobanu Ion: Propun ca preşedinte de şedinţă pe domnul Antohi Ionel.
3. Domnul Primar, Zaharia Liviu: Alte propuneri dacă mai sunt.
Întrucât nu au mai existat alte propuneri din partea domnilor consilieri locali, se
supune la vot propunerea privind alegerea domnului consilier local Antohi Ionel (din partea
grupului de consilieri locali P.S.D.) în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2019.
Cu 12 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi o abţinere – consilier local Antohi
Ionel, domnul consilier local Antohi este ales în calitate de preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru lunile ianuarie, februarie
şi martie 2019.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei.
2. Proiect de hotătâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei
Stănileşti, al anului 2018, pentru secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru anul
2019.
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Dau cuvântul domnului primar.
2. Dl. Primar Zaharia Liviu: Dau cuvântul doamnei contabil, Gugiuman Luminiţa,
dumneaei poate să ne dea mai multe detalii şi să ne explice.
3. Dna. Gugiuma Luminiţa: Este vorba despre excedent.Deci, în anul 2017 am plecat cu un
excedent de 1.900.000 lei, adică 19 miliarde. Din care, în 2018 am cheltuit 438.000 lei şi au
rămas aproximativ 15 miliarde. În 2018, excedentul a fost de 7,8 miliarde. Astfel, la total
excedentul este de 22.280.739 lei, şi trebuie aprobaţi pentru secţiunea de dezvoltare, pentru
investiţii. Hotărţrea despre asta este: dacă sunteţi de acord cu suma din excedent de 22
miliarde lei.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Apropo de investiţii, acum două şedinţe în urmă am
aprobat camere de supraveghere pentru Centrul De zi. Dar s-au mai pus şi în altă parte, la
Sala Polivalentă. Cu ce scop s-au montat ? Cine plăteşte pentru acelea? De ce s-au pus acolo
camere? Se fac live-uri de la tenis?
5. Dl. Primar Zaharia Liviu: Este obiectivul primăriei. Şi trebuia protejat.
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar nu era trecut în contract. Spunem una în şedinţă
şi facem alta după?
7. Dl. consilier Local Creţu Dorin: Haideţi domnule Axinte, să continuăm şedinţa !
8. Dl. Primar Zaharia Liviu: A venit ideea după, să montăm şi acolo camera.
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi dacă a venit ideea după, trebuia făcută o nouă
şedinţă şi supusă la vot. Haideţi, suntem la grădiniţă? Este o investiţie. Pe ce bază este făcută?
10. Dl. Primar Zaharia Liviu: Cum a fost şi căminul, şi care îl folosiţi dumneavoastră !
11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar eu am plătit la cămin. Eu nu folosesc bunurile
comunei ca alţii fără să plătesc. De exemplu maşina primăriei.
12. Dna. Gugiuma Luminiţa: Noi am plătit doar pentru camerele de la Centrul de Zi. Nu
ştiu nimic despre ce spuneţi dumneavostră. A fost plătit doar atât, camera de la Centrul de Zi.
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13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: De ce să nu ştim şi noi? Nu trebuia expus în
şedinţă?
14. Dl. Primar Zaharia Liviu: Urma să vă anunţăm. Dacă sunt idei bune, trebuie puse în
practică.
15. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Încă ceva, contractul de la ciuşmea, când a fost
semnat?
16. Dl. Primar Zaharia Liviu: Când am aprobat în şedinţă.
17. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Păi când? Să vedem contractul !
18. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu ţin minte tot. Îl putem aduce.
19. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Să fie adus. Da.
20. Dl. Primar Zaharia Liviu: Mai întâi să terminăm cu ce avem pe ordinea de zi. Luminiţa,
adu contractul.
21. Dl. consilier local Antohi Ionel: Aş avea eu o întrebare. La cele 22 miliarde lei, sunt
proiecte de investiţii pe anul acesta făcute?
22. Dl. Primar Zaharia Liviu: Toate investiţiile se vor discuta cu Consiliul Local, ca în
fiecare an. Vă rog să veniţi cu propuneri, domnule consilier.
23. Dna. Gugiuma Luminiţa: Se lucrează la planul de achiziţii. Acum se va aproba o
hotărâre de consiliu ca să putem da drumul la activitate. Iar planul de achiziţii se va discuta
odată cu bugetul. Banii nu vor fi utilizaţi fără acordul Consiliului Local.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 13 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere, proiectul de
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Stănileşti, al
anului 2018, pentru secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru anul 2019, este
aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Antohi Ionel dă citire punctului înscris pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
anului 2017 al comunei Stănileşti, a deficitului secţiunii de funcţionare şi dezvoltare pe
anul 2018.
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Aici tot doamna contabil vă poate explica mai bine despre ce
este vorba.
2. Dna. Gugiuma Luminiţa: Ştiu că deficit din excedent sună mai complicat. Este vorba
despre banii cheltuiţi din 2017, pentru anul 2018. Suma cheltuită este de aproximativ 438
mii lei aferentă investiţiilor începute şi derulate în 2018, iar la sfârşitul anului, conform
procedurii de închidere a anului fiscal, se reântregeşte excedentul anului 2017, din suma
rămasă necheltuită în anul 2018. Într-o şedinţă viitoare, care va avea loc tot luna aceasta, la
hotărârea privind contul de execuţie la data de 31.12.2018, cu venituri şi cheltuieli, vi se va
aduce la cunoştinţă cum anume au fost cheltuiţi banii, cu detalieri.
În concluzie, deficit nu înseamnă lipsa sumelor, înseamnă doar banii utilizaţi din
excedent, în decursul anului respectiv.
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Dacă mai aveţi alte întrebări.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 13 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere, proiectul de
hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului anului 2017 al
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comunei Stănileşti, a deficitului secţiunii de funcţionare şi dezvoltare pe anul 2018, este
aprobat.
Întrucât punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei au fost finalizate, se trece la
discuţii.
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Eu aş avea o întrebare. Legată de cele peste 40 ha de
teren de la ferma partidului, care aparţin primăriei. De ce nu s-a putut încheia contract.
2. Dl. Primar Zaharia Liviu: Doamna secretar, vă rog să îi explicaţi domnului consilier,
cum este situaţia cu terenul respectiv.
3. Secretar Şălaru Mihaela: După cum ştiţi, pentru terenul respectiv, au fost încheiate în
mandatul trecut, în 2010 şi 2011, două contracte de arendă, care, la solicitarea celor de la
A.P.I.A şi a altor instituţii, în urma verificărilor, s-a constatat faptul că nu erau încheiate
conform prevederilor legale, fiind nule. Ulterior, printr-o hotărâre a consiliului local, în anul
2016 s-a decis scoaterea la licitaţie a terenului respectiv, fiind întocmită toată documentaţia.
Însă, pentru respectiva hotărâre nu a fost primită viza de legalitate din partea Instituţiei
Prefectului, deoarece, au fost solicitate completări. Şi anume, raportul comisiei de
inventariere constituite la nivelul primariei şi o declaraţie din partea membrilor comisiei
locale de fond funciar din care să rezulte că suprafaţa de teren nu face parte din rezerva de
teren aflată la dispoziţia comisiei locale de fond funciar. Ori, suprafaţa respectivă de teren nu
se regăseşte inventarierea terenurilor realizată la Legea 165/2013, nu este în anexe. Nu poate
declara nimeni pe propria răspundere că nu face parte din rezervă, dacă terenul nu figurează
în anexele respective. Terenul este în inventarul primăriei, în domeniul privat, fiind introdus
printr-o hotărâre a Consiliului Local mai veche, din 2013, cred. Până aici s-a ajuns cu
documentaţia. Este necesar să se revină asupra hotărârii, pentru a putea scoate la licitaţie
terenul.
4. Dl. consilier local Antohi Ionel: Dar firma a lucrat terenul!
5. Dl. Primar Zaharia Liviu: S-au emis facturi. Într-un fel s-a intrat în legalitate.
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Păi şi perpetuăm ilegalitatea? S-a continuat cu ce a
fost înainte.
7. Dna. Gugiuma Luminiţa: Au fost emise facturi, pentru anii 2016-2017 pentru plata
contravaloare arendă, în baza acordului de plată încheiat de fermier cu primăria.
8. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Între Zooprod şi Primărie este ncheiat un contract de
arendă pentru terenul respectiv. Şi primăria nu poate încheia contract de arendă, trebuie
încheiat contract de concesiune. Este ilegal contract de arendă. Trebuie să te zbaţi si să obţii
concesiunea. Să fie legal.
9. Dl. Primar Zaharia Liviu: Asta ne şi dorim.
10. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi de ce nu aţi continuat?
11. Dl. consilier local Artene Irimia: Ce vă împiedică să îl inventariaţi?
12. Secretar Şălaru Mihaela: V rog să nu se facă o confuzie. Terenul este în inventarul
primăriei, printr-o hotărâre a consiliului local. Este vorba despre inventarierea de la Legea
165/2013. Car a fost finalizată în 2014.
13. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Dacă se inventaria la Legea 165 terenul trebuia pus la
dispoziţia celor de la domeniile statului şi putea fi folosit pentru a fi puşi în proprietate sau
posesie cei fără titlu de proprietate. Domnul consilier Huzum a făcut inventarierea şi ne poate
da mai multe detalii. Acesta a fost motivul.
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14. Dl. consilier local Artene Irimia: Altul a fost motivul.
15. Dl. Primar Zaharia Liviu: Spuneţi-ne şi nouă, dacă ştiţi.
16. Dl. consilier Antohi Ionel: Terenul este cultivat deja. E rapiţa la genunchi.
17. Dl. consilier local Artene Irimia: Şi cum e lucrat? Practic, a intrat în ograda comunei,
aşa, fără acte?
18. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Este o înţelegere între primărie, domnule primar, şi
cei de la Zooprod?
19. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Dar valoarea arendei, este diferită de concesiune?
Care este mai mare?
20. Secretar Şălaru Mihaela: Arenda şi concesiunea sunt două lucruri distincte.
21. Dna. Gugiuma Luminiţa: Am emis facturi. Au doi ani restanţi.
22. Dl. consilier local Artene Irimia: Cum aţi emis facturi cu un contract reziliat?
23. Dna. Gugiuma Luminiţa: Pe baza unui acord de plată. Eu am preferat să emit factură
pentru anii restanţi 2017-2018 , decât să rămână aşa. Există un acord de plată.
24. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie scoasă la licitaţie suprafaţa şi dată unei
persoane, unui fermier din sat, măcar să rămână aici şi produsele şi profitul.
25. Dl. primar Zaharia Liviu: Da. Aşa este.
26. Dl. consilier Antohi Ionel: Mai există şi alte suprafeţe de teren în situaţia asta?
27. Secretar Şălaru Mihaela: Cred că mai veniseră cei de la Marsemar cu o cerere pentru o
suprafaţă de aproximativ 5 ha...
28. Dl. primar Zaharia Liviu: Sunt 2,5 ha, nu 5 ha.
29. Dl. consilier Antohi Ionel: Altă problemă. S-au investit foarte mulţi bani în drumurile
comunale. Iar agenţii economici utilizează remorci cu tonaj mare, de exemplu când se duc la
fertilizat terenurile şi strică drumurile, pentru că se duc când timpul nu este favorabil. Cum
este cel spre Săratu. Nu pot fi convocaţi fermierii şi somaţi ?
30. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu putem să îi constrângem. Vă pot da dumneavoastră un
mandat să faceţi asta. Oamenii nu pot zbura, trebuie să folosească drumurile.
31. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie să existe înţelegere între primărie şi fermieri,
astfel încât să nu mai fie vânzolite drumurile. Domnul Antohi are dreptate, dar trebuie să
existe înţelegere.
32. Dl. consilier Antohi Ionel: Mai era problema cu un pod, care trebuia prin proiect să fie
făcut la canalul dalat.
33. Dl. primar Zaharia Liviu: Trebuie să vorbim la A.N.I.F. şi să vedem cine a rămas
director. Canalul nu este al nostru.
34. Dl. consilier local Artene Irimia: A mai fost discuţia asta şi aâi spus că vă duceţi la
A.N.I.F.
35. Dl. consilier Antohi Ionel: Altceva. În şedinţa următoare, putem să vedem o listă cu
marii datornici către primărie?
36. Dna. Gugiuma Luminiţa: Da. Dar s-au mai recuperat din ele. În general datoriile mari
sunt de la amenzi. La persoanele juridice s-au mai recuperat.
37. Secretar Şălaru Mihaela: Aş dori să vă informez cu privire la necesitatea de a fi
întocmite, de către fiecare dintre consilierii locali, a rapoartelor de activitate, pentru anul
încheiat, care să cuprindă activitatea desfăşurată de către dumneavoastră, în calitate de
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consilieri locali, la nivelul comunei în 2018. Dacă aveţi nevoie de model, vă pot pune la
dispoziţie. Trebuie publicate.
38. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Este obligatoriu?
39. Secretar Şălaru Mihaela: Da. Există prevederi legale. Vă pot da acum lista cu actele
normative care prevăd asta.
40. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Şi dacă nu vreau?
41. Secretar Şălaru Mihaela: Este alegerea dumneavoastră.
42. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Vă rog să aduceţi contractul de la cişmea.
Contractul este pus la dispoziţia domnilor consilieri de către doamna Gugiuman
Luminiţa.
43. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Contractul este semnat pe 17 decembrie. Şi când a fost
aprobat? Iar lucrările au început înainte, pe 10 decembrie. Cum? Ne explicaţi şi nouă?
44. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule consilier, am vrut să facem mai repede, să nu ne
prindă vremea de iarnă. Dar am vrut să am şi acordul dumneavoastră.
45. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Aţi început lucrările înainte de a semna. Ne este legal. De
ce?
46. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Axinte, chiar nu vreţi să mai facem nimic în această
comună?
47. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Nu.
48. Dl. primar Zaharia Liviu: Aţi văzut dumneavostră că lucrau la cişmea?
49. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Da.
50. Dl. primar Zaharia Liviu: Probabil lucrau la un vecin.
51. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Văd că faceţi miştocăreli.
52. Dl. primar Zaharia Liviu: De miştocăreli dumneavoastră sunteţi bun domnule Axinte.
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 07 ianurie 2019,
se declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ANTOHI IONEL

SECRETAR
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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