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Nr. 2500/25.03.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astazi, data de 25.03.2019, 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.
96/18.03.2019. Din totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenti. La sedinta participa
doamna Gugiuman Luminita, Referent Asistent, din partea Compartimentului FinanciarContabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Stanilesti. Secretarul comunei
Stanilesti, doamna Salaru Mihaela, pune la dispozitia domnilor consilieri locali procesul
verbal al sedintei ordinare din data de 29.01.2019. Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot
„impotriva” si nici o „abtinere, procesul verbal este aprobat.
1. Dl. consilier Artene Irimia: Să fie numerotate paginile procesului-verbal, dacă se poate.
2. Secretar Şălaru Mihaela: Sigur că da, se vor insera numere în josul paginilor.
Domnul consilier local Antohi Ionel, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire
punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Modernizare străzi în Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
2. Proiect de hotarare privind asigurarea finanţării de la bugetul local al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul
de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local,
pentru persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit
minim garantat, pentru anul 2019, la nivelul U.A.T. Stănileşti.
4. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de Concesiune înregistrat cu
Nr. 959/18.02.2014, încheiat între Primăria Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi domnul
Dobă Neculai.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. Stănileşti Nr. 8/27.02.2014
privind stabilirea situaţiilor deosebite altele decât cele stabilite de lege , în care primarul
poate acorda ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, aflate în situaţii de
necesitate.
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Întrebări?
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Indicatorii tehnico-economici nu i-am mai stabilit
odată?
3. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Este vorba despre recalcularea indicatorilor conform
modificărilor la salariul minim pe economie în construcţii. Şi trebuie încheiat act adiţional la
contract.
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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.
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Aş mai avea eu o propunere, să înregistrăm audio şi
video şedinţele, ca să nu mai fie discuţii. Eventual, cine este pentru, supunem la vot.
2. Secretar Şălaru Mihaela: Nu este nevoie să se supună la vot acum. Într-adevăr, legea ne
permite să înregistrăm şedinţele Consiliului Local, dar trebuie să avem şi mijloacele necesare.
Pe viitor ţinem cont de propunere.
3. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Domnule primar, de ce nu a fost făcută şedinţă luna
trecută? Aţi rezolvat toate problemele?
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu a fost nimic important. După cum vedeţi.
5. Dl. consilier local Creţu Dorin: Ştiţi că s-a făcut şi în ultima zi din lună şedinţă dacă a
fost nevoie.
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Axinte sunteţi supărat din cauza banilor sau că nu aţi
făcut ceva bun pentru comună?
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu este din cauza banilor.
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Dumneavoastră de ce folosiţi bunul comunităţii şi refuzaţi să îl
daţi înapoi?
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu nu îmi duc soţia la serviciu de două ori pe zi cu
maşina primăriei cum faceţi dumneavoastră. Ar trebui să se ia o măsură în sensul ăsta.
Maşina primăriei nu este un bun personal pentru dus soţia la serviciu.
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Dumneavoastră de ce nu vă plătiţi datoriile la bugetul local?
11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Care datorii?
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Cum care? 1.6 miliarde, stabilite prin hotărâre
judecătorească.
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Lasă că mai sunt şi alte sentinţe judecătoreşti, şi
sunt cu executare pentru alţii, mai rău. Mai schmbaţi măcar numărul de înmatriculare la
maşina primăriei, că suntem de tot caraghiosul.
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu mi se pare coresct să mă apostrofeze un om care are
datorii la bugetul local.
15. Dl. consilier local Artene Irimia: De ce vă ţigăniţi? Există avocaţi pentru asta! De ce nu
îl executaţi? Şi gata.
16. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Chiar aşa !
Se procedează la începerea discutării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
cu punctul 1.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Antohi Ionel, dă citire punctului înscris
pe ordinea de zi. Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului
de hotărâre. Doamna contabil Gugiuman Luminiţa dă citire raportului de specialitate.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă rog să reţineţi că suma cu care vom contribui de la bugetul
local este 37.626,34 lei.
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2. Dl. consilier Antohi Ionel: S-a modificat şi data la care trebuie să fie gata lucrarea? Sau
doar suma totală?
3. Dna. Gugiuman Luminiţa: S-a recalculat doar manopera. La cererea M.D.R.A.P. a trebuit
iniţiat proiectul de hotărâre. Deoarece constructorul când a venit la licitaţie, a licitat cu un
anumit preţ pe oră. Iar acum s-a modificat salariul minim în construcţii.
4. Dl. consilier Artene Irimia: La cheltuielile materiale nu este nici o diferenţă?
5. Dna. Gugiuman Luminiţa: Nu. Doar la manoperă.
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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Modernizare străzi în Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, 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 hotarare privind asigurarea finanţării de la bugetul local al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul
de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Antohi Ionel, dă citire punctului înscris
pe ordinea de zi. Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului
de hotărâre. Doamna contabil Gugiuman Luminiţa dă citire raportului de specialitate.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Modificarea sumelor este cauzată tot de la salariul minim brut
în construcţii. Dacă mai aveţi întrebări sau completări.
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 asigurarea finanţării de la bugetul local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin
P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui”, 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 planului de acţiuni şi lucrări de interes
local, pentru persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de
venit minim garantat, pentru anul 2019, la nivelul U.A.T. Stănileşti.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Antohi Ionel, dă citire punctului înscris
pe ordinea de zi. Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului
de hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este vorba despre beneficiarii de ajutor social de la Legea 416,
care prestează ore de muncă sub îndrumarea domnului viceprimar. Vă dau citire lucrărilor
propriu-zise, conform anexei proiectului de hotărâre. Pe toate localităţile componente sunt
aceleaşi categorii de lucrări. Vreau să vă spun că beneficiarii de la 416 sunt din ce în ce mai
puţini, pentru că li se oferă locuri de muncă, iar dacă îl refuză, nu mai pot beneficia de ajutor
social pentru o perioadă. Doar cazurile extreme mai rămân.
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2. Dl. consilier local Antohi Ionel: Câţi beneficiari sunt cum?
3. Dl. viceprimar Tofan Costică: 34 de oameni.
4. Dl. consilier local Ciobanu Ion: La intrarea în Budu, la staţia de autobuz, trebuie pus un
coş de gunoi, un container.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Este pus coş de gunoi deja. Şi avem în plan construcţia
unei platform betonate de gunoi acolo.
6. Dl. consilier local Antohi Ionel: Alte întrebări?
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 aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru
persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit minim
garantat, pentru anul 2019, la nivelul U.A.T. Stănileşti, 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 rezilierea Contractului de Concesiune înregistrat cu
Nr. 959/18.02.2014, încheiat între Primăria Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi domnul
Dobă Neculai.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Antohi Ionel, dă citire punctului înscris
pe ordinea de zi. Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului
de hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Să facem un afiş, pentru că s-a reziliat contractul şi să
nu se arunce gunoaie.
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Poate îi găsim altă destinaţie. Dar terenul este îngrădit, nu se
depozitează gunoaie.
3. Dl. consilier Dobă Ciprian: Oricum el tot o să aibă grijă de teren, nu o să se depoziteze
gunoaie.
4. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Unde se află terenul şi ce suprafaţă are?
5. Secretar Şălaru Mihaela: Intravilan Pogăneşti, vis-a-vis de biserică. Doamnul a a avut
concesionat 875 m2 , dar terenul este mai mare, sunt aproximativ 1400 m2 acolo. Aş vrea să
menţionez faptul că domnul Dobă a achitat la zi concesiunea, până la data de 31.12.2018 şi
va achita şi lunile ianuarie şi februarie în vederea rezilierii, cererea este înregistrată în
28.02.2019.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre.
1. Secretar Şălaru Mihaela: Domnule consilier Dobă, vă rog să vă abţineţi la vot.
2. Dl. consilier Dobă Cirpian: Da, sigur.
Cu 14 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi o “abţinere” – Domnul consilier
local Dobă Cirpian, proiectul de hotărâre privind rezilierea Contractului de Concesiune
înregistrat cu Nr. 959/18.02.2014, încheiat între Primăria Comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui şi domnul Dobă Neculai, 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.
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. Stănileşti
Nr. 8/27.02.2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite altele decât cele stabilite de lege ,
în care primarul poate acorda ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, aflate
în situaţii de necesitate.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Antohi Ionel, dă citire punctului înscris
pe ordinea de zi. Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului
de hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este vorba despre ajutorul de înmormântare pentru familiile
aflate în anumite situaţii, de exemplu cei de la 416, fără venituri. Suma alocată până acum, de
500 lei, este foarte mică, pentru situaţia în care se află familiile. Vă rog să faceţi propuneri.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Propun suma de 2000 lei.
3. Dl. consilier Ciobanu Ion: 2000 lei şi din partea mea....adică propunerea.
4. Dl. consilier Antohi Ionel: Alte propuneri? Sunteţi de acord?
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 modificarea prevederilor H.C.L. Stănileşti Nr. 8/27.02.2014 privind
stabilirea situaţiilor deosebite altele decât cele stabilite de lege , în care primarul poate
acorda ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, aflate în situaţii de
necesitate, este aprobat.
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Alte probleme dacă mai sunt? Dacă nu, am eu o
întrebare. Păşunea de la Maricel Militaru, dacă el s-a retras şi au rămas 25 ha de păşune, de ce
nu le-aţi scos la licitaţie?
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Referitor la păşune s-a schimbat şi legea, doamna
secretar vă poate da mai lute detalii.
3. Secretar Şălaru Mihaela: Da, O.U.G. 34/2013 privind administrarea păşunilor s-a
modificat în anul 2018, şi se permite ca suprafeţele de păşune din domeniul privat al
comunei, care sunt rămase după finalizarea licitaţiilor, să fie atribuite direct, în baza cererilor
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, cu condiţia să fie respectată încărcătura
de animale şi să aibă domiciliul sau sediul social pe raza U.A.T. –ului.
4. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Ne puteţi spune dacă există o situaţie cu
păşunea?
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Sunt contractele încheiate şi suprafeţele, la domnul
Silitră, el s-a ocupat.
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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ANTOHI IONEL

SECRETAR
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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