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PROCES-VERBAL

Încheiat astazi, data de 25.04.2019, 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. 137/19.04.2019. Din
totalul de 15 consilieri locali, 14 sunt prezenti, lipsind nemotivat domnul consilier local
Huzum Sebastian. La sedinta participa doamna Gugiuman Luminita, Referent Asistent, din
partea Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Stanilesti, precum şi doamna Silitră Violeta, Consilier Asistent responsabil cu
achiziţiile publice. Secretarul comunei Stanilesti, doamna Salaru Mihaela, pune la dispozitia
domnilor consilieri locali procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29.03.2019. Cu 14
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abţinere”, procesul verbal este aprobat.
Domnul primar, Zaharia Liviu, propune suplimentarea ordinii de zi a şedinţei, cu încă
un punct:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al comunei Stănileşti, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2019.
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Vă rog să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest
punct. Şi vă rog să faceţi propuneri.
Se supune la vot. Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abţinere”,
suplimentarea ordinii de zi cu punctul menţionat este aprobată.
2. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Propun pe domnul viceprimar, Tofan Costică.
3. Dl. Primar Zaharia Liviu: Dacă mai sunt alte propuneri ? Dacă nu, supunem la vot.
Se supune la vot propunerea. Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o
„abţinere”, domnul viceprimar Tofan Costică, este ales preşedintele de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2019.
Domnul viceprimar Tofan Costică, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire
punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind de aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2019 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T. Comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pentru anul 2019.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu
oneros, în favoarea S.C. LAURENŢIU H S.R.L., pentru suprafaţa de teren de 1000 m2,

situat
în
intravilanul
satului
Stănileşti,
punct
“Grajduri”,
comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă, a suprafeţelor
de pajişte care fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul
Vaslui.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, astfel cum este înscrisă în convocări. Cu 14
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ordinea de zi , cuprinzând cele 4
proiecte de hotărâre este aprobată.
Se procedează la începerea discutării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
cu primul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind de aprobarea Programului anual al achiziţiilor
publice pentru anul 2019 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T.
Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
1. Dl. viceprimar Tofan Costică: Dăm cuvântul domnului primar, pentru expunere şi
proiectul de hotărâre.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de
hotărâre. Doamna Silitră Violeta dă citire raportului de specialitate şi anexelor. Se trece la
discuţii:
1. Dna. Silitră Violeta: Vă dau citire anexei. La partea de produse şi servcii, sunt aceleaşi,
nu s-au modificat. Adică tot cheltuielile pentru consumabile birou, energie electrică,
funcţionare.
2. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Ce anume s-a modificat şi cât? Sumele mă refer.
3. Dna. Silitră Violeta: Au rămas aceleaşi.
4. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Şi care erau?
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: V rog, doamna Silitră, să menţionaţi modificările.
6. Dna. Silitră Violeta: La “Ziua Satului”, s-a modificat de la 100 mii lei la 70 mii lei. La
investiţii sunt modificări. S-a scos amenajarea Tatrului de Vară din Stănileşti, dacă aţi
observat din anexă.
7. Dl. consilier Ciobanu Ion: Să treceţi şi piatra comunei.
8. Dna Gugiuman Luminiţa: Este trecută, domnule consilier.
9. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule consilier, aveţi cuvântul la sfârşitul expunerii
doamnei Silitră. Vă rog să vă păstraţi întrebările. Dacă aveţi întrebări, vă rog, pe rând şi fără
să intreveniţi peste ceilalţi. Da, vă rog, domnule Axinte.
10. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Nu s-a schimbat nimic faţă de data trecută. Au fost puse
aceleaşi investiţii ca data trecută. Mai mult, au fost puse încă şi alte cheltuieli. La cişmea s-au
pus încă 20.000 lei. Şi din ce îmi aduc aminte, din şedinţele anterioare, domnul primar aţi
spus că ne veţi chema şi pe noi la o şedinţă de consultare pentru investiţii şi buget.
11. Dna. Silitră Violeta: E diferenţă faţă de data trecută.
12. Dna. Giugiuman Luminiţa: Domnule Axinte, la cişmea, era trecută valoarea fără T.V.A.
De fapt, au mai rămas de plată 14.000 lei, nu 20.000 lei. Dar poate se mai ia ceva separat la
lucrare, vreo icoană....
13. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Ce s-a făcut de fapt acolo? S-a pus nişte beton, atât.
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Când era să se facă? Când era zăpadă?

15. Dl. consilier Axinte Paul Dan: A dat soarele acum. Când era zăpadă v-aţi grăbir şi aţi
turnat beton.
16. Dl. primar Zaharia Liviu: Va veni constructorul pentru că avem un contract şi va
executa lucrarea. Se va face recepţia finală.
17. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Aţi turnat două cife de balast. Pentru asta s-a plătit
40.000 lei ? Pentru asta s-au dat banii?
18. Dl. primar Zaharia Liviu: S-a pus un camion de fier, s-a pus şi strat de balast.
19. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Pentru ce recepţie ? Pentru o placă de beton?
20. Dl. viceprimar Tofan Costică: Vă rog totuşi, alte întrebări dacă mai sunt.
21. Dl. consilier Bejan Vasilache: De ce s-a scos amenajarea Teatrului de Vară? Suntem
singura comună care nu are Teatru de Vară de pe valea Prutului.
22. Dl. primar Zaharia Liviu: Am renunţat din cauza domnului Axinte. De anul trecut se
putea face. Ne-a anunţat că ne va da în contencios, că va face plângere.
23. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Dacă nu era legal !
24. Dl. primar Zaharia Liviu: Era, dar nu aveam om la urbanism.
25. Dl. consilier Bejan Vasilache: Nici ziua comunei nu avem unde o face. Aş propune pe
viitor să se facă referate sau memorii justificative, să se dea în scris de ce nu se fac lucrările.
Să se găsească justificări. Noi plecăm dar vii alţii din urmă. Să se găsească justificări. Eu vin
cu propunerea să se mai analizeze şi să se găsească soluţii. E ceva ce se putea face. Teren
avem. E păcat.
26. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnul Axinte ne-a blocat pur şi simplu. Le impune celor
din consiliul local cum să voteze !
27. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Am explicat un punct de vedere. Nu am blocat nimic.
Faceţi ce vreţi, dar să fie legal !
28. Dl. primar Zaharia Liviu: Este construcţia şi nu prezintă siguranţă conform expertizei.
29. Dl. consilier Axinte Pau Dan: Faceţi legal. Unde sunt actele? Faceţi ceva. Un proces
verbal măcar.
30. Dl. primar Zaharia Liviu: Anul trecut am expus bugetul şi achiziţiile. Noi ne-am propus
ca în 30 iunie odată cu sfinţirea bisericii, cum am discutat cu Episcopul, să fie gata şi Teatrul
de Vară. Nu ne mai permite timpul. Eu am renunţat. Datorită acestui consilier local.
31. Dl. consilier Bejan Vasilache: Dar obiectivul cu piaţa satului? S-a mai continuat ceva?
32. Dl. primar Zaharia Liviu: Banii de la Teatrul de Vară au fost puşi la drumul de la
Gura Văii la Pogăneşti. Am vorbit cu Viacons despre un contract multianual. Dacă reuşim
prin achiziţie să li se atribuie lor contractul lor, deoarece este o achiziţie mare, putem face
proiectul. Lucrarea va fi efectuată într-un singur an, însă plata va fi efectuală multianual.
33. Dl. consilier Antohi Ionel: Văd că achiziţia de microbuz şcolar este scoasă. Face faţă
acesta pe care îl aveam anul acesta?
34. Dl. primar Zaharia Liviu: Sperăm să primim bani de la Guvern anul acesta. Sau
închiriem un microbuz.
35. Dna. Gugiuman Luminiţa Mihaela: Facem rectificare dacă o să fie cazul.
36. Dl. consilier Antohi Ionel: Cât costă metrul cub de apă?
37. Dl. primar Zaharia Liviu: 4 lei.
38. Dl. consilier Antohi Ionel: Aţi răspuns corect, dar incomplet. Corect este 1504 lei.
Pentru că 1500 lei costă vidanja.

39. Dna. Gugiuman Luminiţa Mihaela: Vă referiţi la faptul că nu există canalizare?
40. Dl. consilier Antohi Ionel: De ce nu s-a prin canalizarea?
41. Dl. primar Zaharia Liviu: Suntem prinşi în proiectul de apă canal în judeţ. Proiectul
este la stadiul de studiu de fezabilitate.
42. Dl. viceprimar Tofan Costică: Se referă domnul Antohi că avem apă, dar nu avem şi
canalizare. Cum v-a spus şi domnul primar, vom putea adera şi la proiecte. Este binevenită
propunerea.
43. Dl. consilier Antohi Ionel: Referitor la trotuare. Aţi pus 3 miliarde. Nu mai bine facem
treceri de pietoni şi evităm să degradăm trotuarele cu canalizarea?
44. Dl. primar Zaharia Liviu: Trebuie făcută adresă la poliţie.
45. Dl. consilier Axinte Paul Dan: De ce nu este apă potabilă? De atââia ani este reţea de
apă dar nu este potabilă !
46. Dl. primar Zaharia Liviu: Constructorul ne-a dat în judecată şi spune că nu sunt făcute
anumite plăţi. Nu ţine de noi. Este o problemă de ani de zile.
47. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Cu stadionul nu rezolvăm? Se degradează în continuu.
48. Dl. primar Zaharia Liviu: Convocăm comisia de recepţie. Dumneavoastră ştiţi că nu va
putea fi folosit niciodată.
49. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Căutaţi soluţii. De ce nu se face teren sintetic în loc de
iarbă?
50. Dna. Gugiuman Luminiţa: Pe banii cui?
51. Dl. primar Zaharia Liviu: Trebuie recepţionat.
52. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Trebuie mers la minister, găsite proiecte şi găsite soluţii.
53. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă nu făceam lucrul ăsta nu aveam datoria plătită, nu
prindeam asfaltarea.
54. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule Artena, vă rog!
55. Dl. consilier Artene Irimia: Valoarea de inventar a Sălii Polivalente. Care este? Şi
pentru ce este investiţia?
56. Dna. Gugiuman Luminiţa: Valoarea este undeva la 8 miliarde şi ceva. Este pentru
modernizarea, să fie mutate grupurile sanitare, care sunt situate neadecvat.
57. Dl. consilier Artene Irimia: Are toate autorizaţiile?
58. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu. Dar ne-au controlat şi nu avem probleme.
59. Dl. consilier Artene Irimia: Volosenii, Budu, de ce nu începem asfalt şi la aceste
drumuri? Nu aparţin comunei Stănileşti? Este deja covor asfaltic între Gura Văii şi Pogăneşti
şi deja punem stratul 2 ? De ce nu îşi amenajează producătorii agricoli condiţiile necesare
pentru recoltare? Să stabilim un regulament sau să încheiem contracte să se respecte legea, cu
agricultori.. Noi dăm bani să se repare şi alţii să strice ? Nu sunt de acord nici cu alte fapte.
De exemplu reparaţiile la bazin. O să avem apă potabilă? Să facem staţie de clorinare. Să
putem folosi apa de la reţea.
60. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu este recepţionată lucrarea.
61. Dl. consilier Artene Irimia: Nici la Pogăneşti, nici la Stănileşti? De ce nu se poate
încasa apa? De ce ne dă în judecată firma?
62. Dl. primar Zaharia Liviu: Pentru facturi neplătite. Pentru că situaţiile de lucărări nu
erau semnate de dirigintele de şantier. Este acelaşi proiect la apă. Dar nu se poate încasa la
Pogăneşti. La Stănileşti a fost extindere de reţea, exista înainte.

63. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu nu zic că nu este bine cu asfaltul în toate satele. Dar
dacă scăpăm drumul de la Gura Văii – Pogăneşti să se deterioreze de tot, îl pierdem. Mai ales
că este un drum de interes local, drumul deserveşte şi comunitatea de la Chersăcosu, pentru
că ei se folosesec de varianta asta de drum, mai ales iarna. Măcar 2 km din drum trebuie
făcut.
64. Dl. consilier Artene Irimia: Cum domnule, asfalt peste asfalt?
65. Dl. primar Zaharia Liviu: Constructorii aşa au dat soluţia !
66. Dl. consilier Chiriţiu Viorel: Dl. Artene, trebuie puse semne de circulaţie la drumuri.
Cine încalcă legea, plăteşte. Nu puem pune poliţie la fiecare drumuşor.
67. Dl. viceprimar Tofan Costică: Annual, la recoltare, transmitem către fermieri înştiinţări,
să nu depăşească tonajul, sau să folosească drumuri adiacente. S-au dat şi câteva amenzi de
către poliţie. Noi am înştiinţat agricultorii.
68. Dl. consilier Artene Irimia: Drumul ală nu e făcut făcut pentru 14 tone. Trebuie să
beneficiem toţi de aceleaşi condiţii. Şi altceva: trebuie găsită o soluţie să nu mai plătească
oamenii instructorul de la ansamblu. Trebuie să găsim noi o soluţie. Să nu mai punem
presiune pe părinţii copiilor.
69. Dl. primar Zaharia Liviu: Puteţi gă găsiţi sponsori. Dacă are personalitate juridică,
putem face ceva.
70. Dl. consilier Artene Irimia: Eu am spus de soluţii. Doar aţi spus că lucrăm la vedere.
71. Dl. consilier Ciobanu Ion: Orice localitate componentă a comunei Stănileşti trebuie să
beneficieze de asfalt. Sunt 7 sate. Toţi sunt cetăţeni.
72. Dl. consilier Artene Irimia: Dacă nu faceţi asfalt la Budu, faceţi la Chersăcosu
străduâele paralele cu cele asfaltate.
73. Dna. Gugiuman Luminiţa: Cred că nu înţelegeţi. Este diferenţă între refacere covor
asfaltic şi asfaltare. Una este aproximativ 3 miliarde / km, cealalată costă aproximativ 10
miliarde / km. Asfaltarea merge doar prin P.N.D.L. sau fonduri europene. Primăria ar avea
nevoie de 30 miliarde.
74. Dl. primar Zaharia Liviu: Doi ani de zile a durat procedura cu P.N.D.L.-ul. Nu este
simplu. Că nu avem firmă de asfaltat noi.
75. Dl. consilier Ciobanu Ion: Europa dă bani. Trebuie un om care să facă proiecte.
76. Dl. viceprimar Tofan Costică: Nu vă epuizaţi toate întrebările la punctul 1. Trecem la
buget şi vor mai fi întrebări.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 8 voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L. şi domnul consilier
local Bejan Vasilache (A.L.D.E.), nici un vot “împotrivă” şi 6 “abţineri” – grupul
consilierilor locali P.S.D., proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2019 pentru U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui,
este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
viceprimar Tofan Costică, dă citire punctului înscris pe ordinea de zi.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, pentru anul 2019.
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. Dna Gugiuman Luminiţa: La secţiunea funcţionare, cu bunurile şi serviciile, inclusive
piatra, sunt la total 60 miliarde. Restulm 8 miliarde, rămân pentru investiţii. Aici intră restul
de la P.N.D.L. şi grădiniţa care se va face cu fonduri externe, prin program U.E. 14 miliarde
mai sunt la aducţiunea cu apă şi poduri şi podeţe. La cheltuieli curente sunt 6 milioane.
Reparaţii curente drumuri, 400 mii lei. Sunt puse orientativ sumle şi nu trebuie neaparat
cheltuiţi toţi banii. Să fie clar. Aşa a fost şi anul trecut. De asta a existat excedent. Mai sunt
cheltuieli cu naveta celor de la şcoală, motorina, etc.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Motorină să fie destulă !
3. Dna Gugiuman Luminiţa: La investiţii – sunt repartizate conform programului de
achiziţii. Bani sunt, acoperă cheltuielile. Sunt şi proiectele de la P.N.D.L. Întrebaţi
dumneavoastră dacă vă interesează ceva anume.
4. Dl. consilier Artene Irimia: Cheltuieli judiciare de 150 mii lei?
5. Dna Gugiuman Luminiţa: Reprezintă cheltuielile cu penalităţile de la A.F.I.R.
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Chiar voiam să vă anunţ faptul că a fost plătită această datorie,
de 150 mii lei. Ne-au anunţat de la finanţe că a fost achitată de către un domn, Drânceanu
Gheorghe, este unul dintre inculpaţii din dosarul penal. Şi dumnealui a achitat.
7. Dl. consilier Bejan Vasilache: Cât este valoarea veniturilor?
8. Dna Gugiuman Luminiţa: Aproximativ 8 milioane.
9. Dl. consilier Bejan Vasilache: Restanţe la 31 decembrie?
10. Dna Gugiuman Luminiţa: Cam aşa rămâne în fiecare an. Pe o parte încasăm, pe o parte
mai vin alte amenzi. Sunt şi acţiuni pentru muncă în folosul comunităţii.
11.Dl. consilier Antohi Ionel: Acum câteva luni am cerut acea listă cu cei mai mari
datornici, doamna contabil. Aveţi lista?
12. Dl. consilier Chiriţoiu Viorel: Primul este domnul Axinte!
13. Dna. Gugiuman Luminiţa: Este în insolvabilitate.
14. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Eu măcar am investit bani acolo în cămin. Cum ai
investit şi tu în iaz. Am investit banii mei.
15. Dna. Gugiuman Luminiţa: Dacă făceaţi o cerere domnule consilier, vă răspundeam cu o
adresă oficială.
16. Dl. viceprimar Tofan Costică: Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu, vă rog să votăm.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 8 voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L. şi domnul consilier
local Bejan Vasilache (A.L.D.E.), nici un vot “împotrivă” şi 6 “abţineri” – grupul
consilierilor locali P.S.D., proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2019, este aprobat.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Exact ca anul trecut. Chiar dacă nu v-am chemat la consultări.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu veneam. Dar nu m-a chemat nimeni.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
viceprimar Tofan Costică, dă citire punctului înscris pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu
oneros, în favoarea S.C. LAURENŢIU H S.R.L., pentru suprafaţa de teren de 1000 m2,
situat
în
intravilanul
satului
Stănileşti,
punct
“Grajduri”,
comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.

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 proiectul ministerului agriculturii cu
repararea sistemului de irigaţii, la care lucrează această societate. Camioanele pe cale le
folosesc însă sunt mari. Am făcut consultări şi trebuie evitată utilizarea drumului, ca să nu fie
distrus. I-am redirecţionat pe drum de ţară, cu utilaje mai mici. Ei au făcut cerere. Sistemul de
irigaţii este un obiectiv de importanţă naţională. Dacă aveţi întrebări.
2. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Doar canalul principal? Apă de unde o să pompeze?
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Canalul dalat. Apă tot de la Prut.
4. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Este foarte bine. şi canalul principal nu se întâmplă nimic
cu el, rămâne tot la fel?
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Deocamdată, nu.
6. Dl. consilier Antohi Ionel: Când au depus cererea?
7. Secretar Şălaru Mihaela: Pe data de 03.04.2019.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea
S.C. LAURENŢIU H S.R.L., pentru suprafaţa de teren de 1000 m2, situat în
intravilanul satului Stănileşti, punct “Grajduri”, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, este
aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
viceprimar Tofan Costică, dă citire punctului înscris pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă, a
suprafeţelor de pajişte care fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
Se trece la discuţii:
1. Secretar Şălaru Mihaela: În anul 2018 a fost modificată ordonanţa 34/2013 şi a fost
introdus un nou articol de lege, care ne permite închirierea posibilitatea atribuirii directe a
suprafeţelor, prin contracte de închiriere prin atribuire directă, în baza cererilor crescătorilor
de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al
exploataţiilor, cu domiciliul sau sediul social în comună. După cum ştiţi, după desfăşurarea
licitaţiei în 2018, pentru unele suprafeţe de păşune nu au fost încheiate contracte ulterior
finalizării procedurii licitaţiei, sau o parte dintre contractele încheiate au fost reziliate la
cerere, iar în prezent, o suprafaţă de 31,30 ha din păşunea aparţinând domeniului privat al
U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, este neutilizată. Deci există posibilitatea legală de
a încheia contractele prin atribuire directă. trebuie menţionat faptul că în situaţia în care se
vor înregistra mai multe cereri pentru acceaşi suprafaţă, sau totatl vcererilor va depăşi
suprafaţa disponibilă, se va organiza, conform regulamentului, licitaţie publică cu strigare.
Vă rog să stabiliţi preţul de plecare pe hectar, preţul caietului de sarcini, perioada de
încheiere a contractelor şi membri pentru comisie.
2. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Câte hectare de păşune sunt în total ale comunei ?
3. Secretar Şălaru Mihaela: 435 hectare este suprafaţa scoasă la licitaţie, modificată prin
H.C.L. 20/2017.

4. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Doar atât? Din 749 ha păşune, cât era? Exagerat de mică
suprafaţa de păşune.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Au mai fost date 120 ha la împădurire.
6. Dl. consilier Ciobanu Ion: Bucata de la Budu de păşune...aţi spus că nu este intabulată?
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu este păşune. Nu figurează ca păşune.
8. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Şi mai sunt suprafeţe de teren agricol. Trebuie inventariate
şi acealea. Ca să ştim ce e cu ele.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Aveţi dreptate.
10. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Trebuie făcut. Pierdem vremea.
Se fac următoarele propuneri:
- pentru preţul de pornire la licitaţie – 100 lei / ha, pentru a fi menţinută aceeaşi sumă
ca şi la licitaţia din anul 2018.
- pentru preţul caietului de sarcini – 50 lei, pentru a fi menţinută aceeaşi sumă ca şi la
licitaţia din anul 2018.
- preţ înscriere licitaţie – 50 lei.
- pentru pasul de licitaţie publică cu strigare – pasul din 5 în 5 lei.
- se face propunere pentru încheierea contractelor pentru o perioadă de 6 ani, astfel
încât toate contractele, inclusive cele încheiate în anul 2018 să ajungă la termen în
acelaşi timp.
- se face propunerea pentru a fi numiţi în comisie aceeaşi consilieri locali membri ai
comisiei din anul 2018, pentru licitaţia privind suprafeţele de păşune din domeniul
privat al U.A.T. Comuna Stănileşti.
Propunerile făcute sunt supuse la vot, împreună cu proiectul de hotărâre.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si o „abţinere” – domnul consilier
Antohi Ionel, proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă, a
suprafeţelor de pajişte care fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui, este aprobat.
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 25 aprilie
2019, se declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
TOFDAN COSTICĂ
Întocmit: Secretarul comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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