ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI STĂNILEŞTI
737485 – Stănileşti Judeţul Vaslui,
Tel. 0235 – 483.016 / 0235- 483.019; Fax. 0235 – 483.122
e-mail : contact@primariastanilesti.ro
web: www.primariastanilesti.ro

Nr. 632/30.01.2019
PROCES-VERBAL

Încheiat astazi, data de 29.01.2019, 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. 26/23.01.2019. Din
totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenti. La sedinta participa doamna Silitră Violeta,
Consilier Asistent 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 07.01.2019. Cu 14 voturi
„pentru”, nici un vot „impotriva” si o „abtinere”- domnul consilier local Huzum Sebastian
(întrucât domnul consilier nu a fost prezent la şedinţa din data de 07.01.2019), procesul
verbal este aprobat.
Domnul consilier local Antohi Ionel, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire
punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Stănileşti, care vor
funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, începând cu data de 01.01.2019.
3. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și
exercitarea activității de audit public intern.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2019 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, la data de 31.12.2018.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, astfel cum este înscrisă în convocări. Cu 15
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ordinea de zi , cuprinzând cele 5
puncte este aprobată.
Se procedează la începerea discutării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
cu punctul 1.

1. Proiect de hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale
Stănileşti, care vor funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020.
Se trece la discuţii:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Acest proiect a mai fost o dată pe ordinea de zi, în noiembrie,
dar a lipsit avizul inspectoratului. Doamna secretar vă poate da mai multe detalii.
2. Secretar Şălaru Mihaela: Hotărârea adoptată în luna noiembrie este nulă, conform legii,
deoarece a fost adoptată fără avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, aviz
ce a fost dat abia în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al I.S.J. Vaslui din data de
10.01.2019 şi ne-a fost comunicat şi nouă saptămâna trecută. În adresa din noiembrie s-a
solicitat de către Inspectorat numai înaintarea unui proiect de hotărâre privind reţeaua şcolară,
însoţit de un raport de specialitate, nu adoptarea unei hotărâri. Deci hotărârea consiliului din
noiembrie este nulă, trebuie adoptată o nouă hotărâre, conform prevederilor legale. Reţeaua
este aceeaşi, cu aceleaşi structure, nu s-a modificat nimic.
3. Dl. consilier local Antohi Ionel: Dacă mai sunt întrebări, completări, dacă nu, trecem la
vot.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Stănileşti, care vor funcţiona în
anul şcolar 2019 – 2020, 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.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, începând cu data de 01.01.2019.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi modificărilor aduse,
cauzate de mărirea salariului minim pe economie conform prevederilor legale. Se dă citire şi
proiectului de hotărâre.
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Se măresc atât salariile, cât şi indemnizaţiile consilierilor
locali, la 1040 lei brut, deci aproximativ 670 lei net. Coeficienţii rămân la fel. Salariile se
modifică în funcţie de salariul minim.
2. Dl. consilier Antohi Ionel: Aş avea eu o întrebare: sunt ocupate toate posturile din
primărie?
3. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu, pot să vă spun că sunt acoperite toate compartimentele.
4. Doamna Gugiuman Luminiţa: Mai este un post de referent la urbanism şi auditorul. Dar
ne încadrăm în limita posturilor de 30.
5. Dl. consilier Antohi Ionel: Există contracte part time pe alte servicii pentru asigurarea
funcţionării primăriei?
6. Doamna Gugiuman Luminiţa: Există pentru juridic şi acdesta pentru audit intern, care
este propus astăzi şi va intra în vigoare în curând.
7. Dl. consilier local Artene Irimia: La secţiunea pază şi protecţie, văd poliţia locală. Există
cineva angajat acolo.
8. Dl. Primar Zaharia Liviu: Este înfiinţat serviciul. Dar nu este nimeni angajat.

9. Dl. consilier local Artene Irimia: De ce ?
10. Dl. Primar Zaharia Liviu: Ar fi cheltuieli prea mari.
11. Doamna Gugiuman Luminiţa: Cheltuielile ar trebui suportate din bugetul local pentru
salarii, normă hrană, pregătire, sunt foarte mari.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, începând cu data de 01.01.2019, 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 privind însușirea Acordului de cooperare privind
organizarea și exercitarea activității de audit public intern.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive. Se trece la discuţii:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: După cum ştiţi, noi suntem înscrişi în A.C.O.R., iar auditul se
va organiza de către serviciul organizat de către A.C.O.R.
2. Dl. consilier Antohi Ionel: Cât plătim?
3. Doamna Gugiuman Luminiţa: Deci, legea prevede ca fiecare instituţie să aibă minim 2
auditori, care să controleze din punct de vedere al legalităţii compartinetele. Curtea de
Conturi ne-a recomandat să ne însuşim acordul, pentru a fi auditate toate compartimentele.
Audiul va formula recomandări. Filiala judeţeană a A.C.O.R. înfiinţează serviciul şi va
trimite la fiecare primărie echipe de auditori. Costurile sunt de 1400 lei şi costurile de
deplasare, asupra cărora nu s-a decis încă. Dar nu s-au început încă nici angajările. Până acum
56 de primării din judeţ s-au înscris. Ne înscriem şi noi, la sugestia Curţii de Conturi,
deoarece este benefic pentru întreaga primărie.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Când începe auditul?
5. Doamna Gugiuman Luminiţa: Încă nu au fost angajaţi auditorii. Se preconizează luna
iunie. Noi avem în organigramă un post de auditor, dar legea prevede 2. Efortul financiar ar fi
foarte mare. Auditul va avea funcţie de control şi de îndrumare, de sprijin, nu de sancţionare.
6. Dl. consilier Antohi Ionel: Alte întrebări dacă mai sunt. Votăm atunci. Cine este pentru?
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și
exercitarea activității de audit public intern, 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.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2019 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi strategiei. Se trece la
discuţii:
1. Doamna Silitră Violeta, în calitate de responsabil cu achiziiţiile publice: Vă dau citire
punctelor înscrise în planul anual de achiziţii pentru 2019. Anexa pentru lucări: o parte dintre
ele sunt începute de anul trecut şi le-am preluat şi anul acesta.

2. Dl. Primar Zaharia Liviu: Este un program-cadru. Este estimativ. Se va face după, în
funcţie de buget.
3. Doamna Gugiuman Luminiţa: E invers. Bugetul se face în funcţie de investiţii.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci ce aprobăm, ceva ce nu se va face?
5. Dl. consilier Antohi Ionel: Aprobăm ce se va face....
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Domnule primar, nu era bines ă ne întrebaţi şi pe noi
înainte de a face lista , poate aveam şi noi o părere?
7. Dl. Primar Zaharia Liviu: Vă consultam la proiectul de buget, ca în fiecare an. Aşa va fi
şi anul acesta. Încă nu a venit bugetul pe anul acesta.
8. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi ce votăm, dacă nu a venit bugetul?
9. Dl. Primar Zaharia Liviu: Un plan.
10. Doamna Silitră Violeta: Acum sunteţi consultaţi. Se poate modifica.
11. Dl. Primar Zaharia Liviu: Sunt estimative. În fiecare an, cum ştiţi, facem o şedinţă
înainate de buget, de consultare.
12. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cât e total?
13. Doamna Silitră Violeta: La servicii 574.500 lei şi la produse 347.000 lei. La investiţii
9.519.071,77 lei.
14. Dl. consilier Antohi Ionel: Dacă sunteţi de acord, propun să luăm fiecare investiţie în
parte de pe listă şi le discutăm.
15. Dl. consilier Artene Irimia: Cu privire la cei 250.000 lei de la şcoală. În ce constă
lucrarea?
16. Dl. Primar Zaharia Liviu: Schimbarea acoperişului.
17. Dl. consilier Artene Irimia: Şi ajunge?
18. Dl. Primar Zaharia Liviu: Estimativ.
19. Dl. consilier Artene Irimia: Păi ce facem? punem jumătate de acoperiş şi jumătate nu?
250.000 lei nu ajunge. Te mai poţi trezi şi cu altceva dedesubt când se dezveleşte. Teatrul de
vară îl punem cu 400.000 lei şi acoperişul cu 250.000 lei? Măsuraţi suprafeţele !
20. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Domnul Artene, sunt 2,5 miliarde. Poate nu aţi înţeles.
Este un calcul făcut estimativ.
21. Dl. Primar Zaharia Liviu: Am calculate schimbarea acoperişului, cu aspectul că
asterialul este bun. Iniţial, un proiectant a estimate la 200.000 lei, dar trebuie şi ignifugare,
automat şi schimbarea asterialului.
22. Dl. consilier Sandu Costică: 3 miliarde pentru sala de la Pogăneşti? Ce clădire să facem
cu banii ăştia? Puţin, tare!
23. Dl. Primar Zaharia Liviu: E un proiect multianual.
24. Dl. consilier Sandu Costică: Şi terenul l-aţi identificat? Unde?
25. Dl. Primar Zaharia Liviu: Lângă şosea. Lângă Gerase Iancu. La Stănileşti, când am
modernizat străzile am început cu decopertarea. La fel facem şi la Pogăneşti. Cu ce
decopertăm, facem o pernă de pământ acolo. Dar mai întâi trebuie să identificăm juridic ce e
cu terenul.
26. Dl. consilier Ciobanu Ion: Drumul de la Budu. Eu nu am vzut nimic pe listă. Prin unele
locuri a ieşit pământul.
27. Dl. Primar Zaharia Liviu: În fiecare facem ceva la drumul acela.

28. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: La studii de fezabilitate, 1 miliard? E plină primăria
de hârtii cu studii de fezabilitate.
29. Dl. Primar Zaharia Liviu: De la fostele conduceri. Am pus bani la drumul de la
Gura-Văii la Pogăneşti. Constructorul aproximează între 3 miliarde şi 3,4 miliarde pentru un
strat de asfalt de 4-5 cm, pentru 1 km lungime şi 5 metri lăţime. Trebuie reparat, altfel îl
pierdem. Dacă se continuă P.N.D.L. –ul de către guvern, poate prindem finanţare, pentru asta
trebuie studi de fezabilitate.
30. Dl. consilier Sandu Costică: Dacă toamna trec T.I.R.-urile încărcate. Îl strică.
31. Dl. Primar Zaharia Liviu: Opriţi-le, domnule consilier !
32. Dl. consilier Sandu Costică: Nici poliţia nu îşi face treaba. Să fie interzisă trecerea dacă
depăşesc tonajul. Aţi sesizat poliţia vreodată?
33. Dl. Viceprimar Tofan Costică: În fiecare vară, cu doamna secretar, înainte de campania
de recoltare trimitem înştiinţări fermierilor, prin care îi atenţionăm cu privire la drumuri şi la
tonaj, conform legii.
34. Dl. consilier local Antohi Ionel: Ce a spus domnul Sandu am spus şi eu acum câteva
luni. Să se respecte timpul prielnic. Drumul de la Săratu va necesita reparaţii de 3-4 miliarde.
După ce se dezgheaţă fermierii se duc şi fertilizează culturile. Îl vânzolesc.
35. Dl. Primar Zaharia Liviu: Am discutat şi eu personal şi cu agenţii economici şi cu
fermierii.
36. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: De unde să mai dai iar bani, din banii comunei?
Trebuie făcut ceva !
37. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Pentru trotuare, anul trecut a costat 2 miliarde. Anul
acesta costă 3 miliarde?
38. Dl. Primar Zaharia Liviu: Dacă vă uitaţi bine, nu s-a terminat pe partea stângă. Şi a
costat 2 miliarde pentru că, tot pe partea stângă a mai fost făcută, de dinainte o parte, de la
poliţie, până la magazin la Gheuca.
39. Dl. consilier local Antohi Ionel: S-a făcut recepţia?
40. Doamna Gugiuman Luminiţa: Da. Nu ştiţi că a fost comisie de recepţie la „piton”? Nu
aţi fost în comisie, domnule consilier?
41. Dl. consilier local Antohi Ionel: Nu doamnă. Nu am fost eu. Mie mi-e frică de şerpi !
Dar vreau să întreb, unde trotuarul a fost mai lat şi era de 4-5 metri în faţa porţilor, pe pod,
s-a plătit separat sau tot primăria a plătit? Există chitanţă?
42. Doamna Gugiuman Luminiţa: Da. S-a plătit separat.
43. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Amenajarea Teatrului de Vară? Îl amenajăm sau îl
construim?
44. Dl. Primar Zaharia Liviu: Îl construim. Îi dăm altă titulatură.
45. Dl. consilier local Antohi Ionel: Pentru Sala Polivalentă, 1 miliard la reparaţii? Anul
trecut au fost puse 250 milioane. I-aţi cheltuit?
46. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu.
47. Dl. consilier local Antohi Ionel: Acoperiş la bazinul de apă. Ce vreţi să îi faceţi? E ieşită
lucrarea din garanţie?
48. Dl. Primar Zaharia Liviu: Cade tencuiala pe dinafară.
49. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Are 20 de ani lucrarea, domnule consilier. Este vorba
despre cel de la Stănileşti, nu despre cel de le Pogăneşti.

50. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Pentru servicii media şi publicitate, nu este
prevăzut nimic. Cine plăteşte ? Tot văd în ziare articole peste articole !
51. Dl. consilier local Creţu Dorin: Ziarul. Să aibă şi ei ştiri.
52. Dl. Primar Zaharia Liviu: Domnul Axinte, dacă eraţi şi dumneavoastră, la fel aţi fi
procedat.
53. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu primăria plăteşte? Cine plăteşte, doamna
contabil?
54. Doamna Gugiuman Luminiţa: Noi avem abonamentele la ziare şi am plătit anunţurile
de angajare, anunţurile de mediu şi felicitările de sărbători.
55. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: O sumă vă rog? Pentru banii plătiţi pe articole, nu
plăteşte primăria? Doamna secretar, cine plăteşte articolele?
56. Secretar Şălaru Mihaela: Nu aş putea să vă dau un răspuns obiectiv, domnule Axinte.
Sunt subiectivă. Eu încă încerc să aflu cine a plătit articolul din septembrie.
57. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi avocatul, pentru cine plătim avocatul? Să vă
apere pe dumneavoastră?
58. Dl. Primar Zaharia Liviu: Pentru asistenţă juridică. În ce proces să mă apere pe mine?
59. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: În ală în care sunteţi condamnat 6 luni. Cum în
care?
60. Dl. Primar Zaharia Liviu: Îl plătesc separat. Nu are treabă primăria.
61. Dl. consilier local Antohi Ionel: A câştigat vreun process până acum?
62. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu s-au terminat încă. Ne spuneţi dumneavoastră, domnule
Axinte când se termină procesul!
63. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Care este rolul lui, al avocatului? Doamna secretar
a fost şi în instanţă şi a reprezentat primăria. Nu avem jurist, pe doamna secretar?
64. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Trebuie cineva neutru. Este incompatibilitate şi
avocatul e neutru.
65. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Judecătorul e neutru ! Nicidecum avocatul !
66. Dl. consilier local Antohi Ionel: Cu furtul de curent, s-a sfârşit?
67. Dl. Primar Zaharia Liviu: S-a sfârşit. S-a dat neînceperea urmăririi penale.
68. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Iar aţi trecut cişmea? S-au făcut plăţi la cişmea?
69. Dl. Primar Zaharia Liviu: Da, una în decembrie.
70. Doamna Gugiuman Luminiţa: Plata e făcută pe 23 decembrie. În urma unei facturi şi a
unui deviz de lucrări.
71. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Păi ce s-a făcut acolo? Ce lucrări s-au făcut?
72. Dl. Primar Zaharia Liviu: Sunt 50 metri cubi de ciment şi un camion de fier.
73. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi cum să faci plata fără să fie legal? De ce a fost
graba asta, în decembrie să facem cişmea?
74. Dl. Primar Zaharia Liviu: Faceţi reclamaţie!
75. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Faceţi dumneavoastră lucrurile legal, nu eu
reclamaţii. Contractul s-a încheiat după ce au fost începute lucrările.
76. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu e aşa.
77. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Vreţi să aduc poză, să vedeţi că e aşa?
78. Dl. consilier local Creţu Dorin: Haideţi domnule consilier....

79. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cum haideţi domnule? Sunt 50 de mii de lei !
Contract pe 17 şi plata pe 23 decembrie ?
80. Doamna Gugiuman Luminiţa: Eu am o situaţie de lucrări. Vă dau copie. Plata nu e
făcută complet.
81. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar cât mai lipseşte, 150 de milioane?
81. Doamna Gugiuman Luminiţa: Are oprită garanţie de bună execuţie. Din punct de
vedere contabil nu cred că este vreo abatere de la lege.
82. Dl. Primar Zaharia Liviu: Domnul Axinte vrea să facem treabă repede şi bine şi după
face sesizări. Nu aţi făcut reclamaţie?
83. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu. Eu vreau să se facă legal. Nu ilegal, să facă
fiecare cum îl taie capul.
84. Dl. Primar Zaharia Liviu: Ar trebui să faceţi multă treabă dumneavoastră să vă achitaţi
prejudiciile la primărie. Domnul Axinte nu vrea să se facă nimic. Are interse să blocheze
comuna.
85. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cum să vreau eu? Aveţi majoritate, faceţi ce vreţi !
86. Dl. consilier local Antohi Ionel: Amânăm punctul pentru o discuţie ulterioară? Poate
între timp se mai definitivează. Poate se aprobă şi bugetul.
87. Dl. Primar Zaharia Liviu: Cum să amânăm? E plan cadru. Propunem la vot. Şi dacă
trece, trece.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 7 voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L. (Tofan Costică, Dobă
Ciprian, Chiriţoiu Viorel, Creţu Dorin, Pândaru Costel, Balan Claudiu, Mitrofan Teodor), nici
un vot “împotrivă” şi 7 “abţineri” – grupul consilierilor locali P.S.D. (Artene Irimia, Axinte
Paul Dan, Ciobanu Ion, Sandu Costică, Drăghici Ioan, Antohi Ionel) şi domnul consilier local
Huzum Sebastian, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2019 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru
U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, nu întruneşte numărul necesar de voturi pentru a
fi aprobat.
Menţiune: domnul consilier local Bejan Vasilache, a părăsit şedinţa de consiliu,
înaintea discutării punctului de pe ordinea de zi. Acesta a menţionat, înainte de a părăsi
şedinţa, faptul că este de acord cu ce se va discuta.
1. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Domnul Bejan nu este aici, deci nu poate vota.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Eu cred că cei care se abţin, ar trebui să motiveze.
3. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Eu pot să vă motivez, domnule consilier. Avem
prea multe obiective, prea multe propuneri şi nu realizăm mai nimic. Recomandarea mea este
să ne focusăm şi să rezolvăm 4-5 obiective. Rezolvăm ce este mai important, apă, canalizare,
şi lăsăm distracţia la urmă. Unele sunt inutile: Teatru de Vară, Sală Polivalentă la
Pogăneşti...Sunt alte priorităţi.
4. Dl. Primar Zaharia Liviu: Sala la Pogăneşti este necesară.
5. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Nu inutile…poate nu mă exprim eu corect.
6. Dl. consilier local Antohi Ionel: La Sala Polivalentă la Stănileşti, lărgiţi toaletele şi să se
facă intrarea la toalete separate, nu pe la bucătărie.
7. Dl. Viceprimar Tofan Costică: La Sala Polivalentă pentru asta sunt prinşi banii anul
acesta. Se lărgeşte bucătăria şi se fac alte băi.

8. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cine plăteşte motorina la Duster? Vă duceţi soţia cu
maşina primăriei de 2 ori pe zi la Huşi.
9. Dl. Primar Zaharia Liviu: Eu îmi permit să plătesc motorina. Chiar îmi permit să o
plătesc, din banii mei!
10. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar nu aveţi voie să folosiţi maşina în interes
personal. Folosiţi şi Sala Polivalentă ca să jucaţi tenis. Faceţi exact ce aţi reproşat lui Găbişor.
E ipocrizie! Toţi gândesc ca mine, dar nu au curaj să spună. Eu am!
11. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: De asta e sală polivalentă !
12. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Doamna secretar, e legal să se folosească maşina
instituţiei în interes personal? Spuneţi, e legal?
13. Secretar Şălaru Mihaela: Nu.
14. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Pentru canalizare, apă, câini care sunt o grămadă,
gunoaie, nu s-a luat nici o măsură.
15. Dl. Primar Zaharia Liviu: Nu avem serviciu de salubrizare. Facem şi noi ce putem.
16. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Căutaţi motive, în loc să căutaţi soluţii. Asta e
problema!
17. Dl. Viceprimar Tofan Costică: În privinţa gunoaielor, vă pot răspunde eu. Sunt 22 de
platform de gunoi în toată comuna, făcute de noi. S-a făcut chiar foarte mult. Avem mult mai
multe decât alte commune şi ne descurcăm şi noi cum putem. Am trimis şi oameni să
informeze, şi muncitorii noştri necalificaţi, şi pe cei de la 416, să informeze lumea şă
depoziteze corespunzător gunoaiele. Avem şi câte un om responsabil pus în fiecare sat. Dar
încă se pun gunoaie pe jos pe platform, nu în tomberon, chair dacă este loc.
18. Dl. consilier local Sandu Costică: Gunoaiele de la staţiile de autobuz, nu le poate lua
maşina? Chiar m-a întrebat cineva, erau multe.
19. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Sunt oameni desemnaţi în fiecare localitate. Cât de cât
stăm binişor faţă de alte comune. În activitatea asta nu ştii cum să te împarţi: şi gunoaie, şi
drumuri şi altele. Rezolvi una, se găseşte alt motiv de reproş. Asta este chiar răutate !
20. Dl. consilier local Antohi Ionel: Aţi identificat oameni bătrâni care au nevoie de ajutor?
Iarna a fost foarte grea !
21. Dl. Primar Zaharia Liviu: Avem o persoană de la Budu care face dializă. Personal am
adus-o şi am dus-o până în casă.
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.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, la data de 31.12.2018.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive. Doamna Gugiuman
Luminiţa detaliază anexele de la proiect.
1. Doamna Gugiuman Luminiţa: Totalul veniturilor, inclusiv P.N.D.L., banii de la bugetul
de stat, echilibrările, sunt de 7.348.260 lei. Pentru secţiunea de funcţionare, la cheltuieli este
suma de 5.622.499 lei, iar la investiţii 1.725.761 lei. La venituri proprii 129.102 lei, iar la
cehltuielide funcţionare 4.826.870 lei, cheltuieli curente cu bunuri şi servicii. Total 1.725.000
lei. Cheltuielile pentru salarii 2.100.000 lei şi 484.000 lei pentru indemnizaţiile pentru
persoanele cu handicap, 8.600.000 lei plata datoriei de la drumul Gura Văii – Pogăneşti
(A.F.I.R.) La reparaţii drumuri 272.000 lei, la biserii 150.000 lei, la învîţământ banii de la ei

193.000 lei şi 34.000 lei bursele, pentru pom de iarnă 26.000 lei. Total la cheltuieli 48
miliarde lei. La investiţii, la drumuri de la bugetul local 14.865 lei cu consultanţa şi achiziţia,
iar suma de 21.900 lei – taxa IS.C. Şi alte investiţii, pentru camerele de luat vederi, cişmea,
pavele, filtre apă şcoală – 430.000 lei. Cam atât bugetul propriu. Excedentul este de 795.620
lei. Gradul de încasare al impozitelor este bun, aproximativ 70%, dar stăm prost la capitolul
amenzi. Întrebări dacă aveţi.
2. Dl. consilier local Antohi Ionel: La microbuzul şcolar, cât au costat reparaţiile? Şi cât
costă unul nou
3. Doamna Gugiuman Luminiţa: Mă aşteptam la întrebarea asta. 37.000 lei cu reparaţiile.
Unul nou costă 4 miliarde aproximativ. Dar am zis să mai aşteptăm, pentru că existau
semnale de la Consiliul Judeţean, pentru unul nou. Şi am aşteptat, pentru că ăsta mai mişcă.
4. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Un autobuz în leasing poate fi achiziţionat.
5. Doamna Gugiuman Luminiţa: Da, dar trebuia certificat fiscal pe 0. Şi avem datoria de la
A.F.I.R. De acum, putem . Dar trebuie hotărât în Consiliul Local.
6. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Copii care au mai rămas în sat merită să se ducă la
şcoală în condiţii bune.
7. Dl. consilier Artene Irimia: Pe drumul de la Budu se strică microbuzul. Mai bine facem şi
drumul.
8. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Referitor la un ajutor pentru înmormântare pentru
Ungureanu Vasile, decedat la Budu. Ştiţi despre ce este vorba,
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Da. Dar trebuie să vină o rudă să facă cererea şi nişte
documente. Ajutorul stabilit prin H.C.L. este de 500 lei. Printr-o hotărâre a consiliului local
va trebui modificat cunatumul. O rog pe doamna secretar, să pregătească, într-o şedinţă
viitoare, hotărâre de modificare a cuantumului ajutorului de înmormântare.
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 29 ianurie 2019,
se declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
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