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PROCES-VERBAL

Încheiat astazi, data de 26.06.2019, ora 15.00, 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. 194/21.06.2019. Din
totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenti. La sedinta participa doamna Gugiuman
Luminita, Referent Asistent, din partea Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de
specialitate al primarului comunei Stanilesti, precum şi domnul Moraru Corneliu, Consilier
Superior, Compartimentul Urbanism. Secretarul comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela,
pune la dispozitia domnilor consilieri locali procesul verbal al şedinţei de îndată din data de
21.05.2019. Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si o „abţinere” – domnul consilier
local Huzum Sebastian – întrucât nu a fost prezent la şedinţă , procesul verbal al şedinţei este
aprobat.
Domnul viceprimar, Tofan Costică, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire
ordinii de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării imobilului “Teatru de Vară”, situat
în intravilan sat Stănileşti, comuna Stănileşti, aparţinând domeniului public al U.A.T.
Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
2. Comunicarea către Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui a Deciziei
Nr. 19/14.06.2019 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Vaslui şi a
Raportului de Audit Nr. 925/4355/24.05.2019, încheiate în urma misiunii de audit financiar
asupra contului de execuţie pe anul 2018.
3. Comunicarea către Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, a Raportului
înregistrat cu Nr. 3647/24.04.2019, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin Decizia nr. 17 din 07.06.2016, ca urmare a misiunii de audit financiar a contului
de execuţie pe anul 2015, desfăşurate de către Camera de Conturi Vaslui.
Dl. consilier local Axinte Paul Dan, solicită către domnul preşedinte suplimentarea
ordinii de zi, cu încă un punct:
1. Dl. Axinte Paul Dan: Dorim să suplimentăm ordinea de zi cu cu un proiect de hotărâre
pentru schimbarea numărului de înmatriculare la autoturismul Dacia Duster al primăriei.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Din cauza asta nu merge comuna bine? Nu îmi vine să
cred.
3. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Nu sunt de acord ! Eu nu sunt de acord !
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dacă sunteţi de acord, sunteţi. Dacă nu...Oricum,
votăm.
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5. Dl. consilier local Creţu Dorin: Dacă este ceva serios, puneţi-l pe ordinea de zi. Dacă nu,
nu ! Aşa ceva n-am mai văzut!
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Normal că este ceva serios. Doar prin Consiliul
Local s-au dat banii !
7. Dl. viceprimar Tofan Costică: Vă rog, dacă aveţi ceva de adăugat, să adaugaţi când se va
discuta punctul, dacă va fi suplimentat. Deocamdată, supunem la vot propunerea.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind
aprobarea schimbării numărului de înmatriculare a autoturismului marca DACIA
DUSTER, aparţinând UA.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui. Cu 8 voturi “pentru” –
grupul consilierilor locali P.S.D., domnul consilier local Bejan Vasilache şi domnul consilier
local Huzum Sebastian, şi 7 voturi “împotrivă” – grupul consilierilor locali P.N.L., se aprobă
suplimentarea ordinii de zi cu proeictul de hotărâre menţionat.
Se trece la discutarea ordinii de zi. 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 aprobarea desfiinţării imobilului “Teatru de Vară”, situat
în intravilan sat Stănileşti, comuna Stănileşti, aparţinând domeniului public al U.A.T.
Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de
hotărâre. Domnul Moraru Corneliu dă citire raportului de specialitate şi anexelor. Se trece la
discuţii:
1. Dl. Moraru Corneliu: Este vorba despre demolarea Teatrului de Vară. După cum ştiţi, au
fost întocmite două expertize, de către specialişti autorizaţi, una în anul 2009, una în anul
2018. În ambele se subliniază faptul că acea clădire nu mai prezintă stabilitate şi siguranţă,
conform concluziilor, şi se poate prăbuşi. Singura soluţie este defiinţarea. Nici una dintre
expertize nu propune ca şi soluţie reabilitarea clădirii. Iar reabilitarea ar presupune cheltuieli
foarte mari şi intervenţii asupra structurii de rezistenţă. Şi Inspectoratul de Stat în Construcţii,
în urma unui control, au emis o adresă, prin care au subliniat acest lucru, că nu poate fi
folosită. Clădirea nu este intabulată la O.C.P.I. pentru că nu a avut proces verbal de recepţie.
Deci, în hârtii, nu există. Acum este împrejmuită, dar împrejmuirea este o soluţie temporară,
nu permanentă.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi dacă nu sunt hârtii, cum o dărâmâm? Cine a fcut
expertiza şi cine a plătit-o?
3. Dl. Moraru Corneliu: Cea din 2009, nu ştiu. Dumneavoastră nu eraţi consilier local
atunci? Iar cea din 2018, vă spun cine a făcut-o, Ing. Olaru Dan. Nu ştiu cine a plătit-o. Nu
sunt de la contabilitate. Eu vă spun despre clăridea în sine. Şi dacă se întâmplă ceva, toţi care
sunteţi prezenţi aici, sunteţi răspunzători. Clădirea nu este sigură.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci ne puneţi suliţa în coaste să fim de acord?
5. Dl. Moraru Corneliu: Eu vă spun ce trebuie de făcut.
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cine a executat construcţia fără autorizaţie de
construcţie?
7. Dl. Moraru Corneliu: Nu eraţi consilier local atunci (2007)?
8. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu, nu eram.
9. Dl. viceprimar Tofan Costică: Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă rog să trecem la vot.
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Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 11 voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L., domnul consilier local
Bejan Vasilache, domnul consilier local Huzum Sebastian, domnul consilier local Drăghici
Ioan şi domnul consilier local Sandu Costică, nici un vot “împotrivă” şi 4 “abţineri” –
domnii consilieri locali: Axinte Paul Dan, Artene Irimia, Antohi Ionel, Ciobanu Ion proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării imobilului “Teatru de Vară”, situat în
intravilan sat Stănileşti, comuna Stănileşti, aparţinând domeniului public al U.A.T.
Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
1. Domnul consilier local Drăghici Ioan: Aş dori să fac o completare. La Teatrul de
Vară proiectul a fost aiurea făcut, cum să îl construieşti cu spatele la stradă? Bate soarele în
ochi, nici nu poţi să te uiţi la scenă. Trebuie dărâmat! Cum să îl ţinem acolo?
2. Dl. viceprimar Tofan Costică: Tocmai asta este domnule consilier, că nu a avut
proiect.
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. Comunicarea către Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui a Deciziei
Nr. 19/14.06.2019 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Vaslui şi a
Raportului de Audit Nr. 925/4355/24.05.2019, încheiate în urma misiunii de audit financiar
asupra contului de execuţie pe anul 2018.
Se dă cuvântul doamnei contabil, Gugiuman Luminiţa, pentru a da citire măsurilor.
1. Dna. Gugiuman Luminiţa: Este vorba despre două rapoarte. Unul referitor la măsurile
lăsate de Curtea de Conturi în 2016 şi care au fost duse la îndeplinire, dar au mai rămas două.
Şi celălalt este raportul şi decizia de anul acesta, din 2019, în urma misiunii de audit.
Referitor la măsurile lăsate în 2016, au mai rămas cele legate de către Comconstruct –
care va dura mai mult şi cel mai probabil va trebui să o ducem în instanţă, iar cealaltă este
legată de penalităţi care trebuie achitate de către domnul Tofan Găbişor – aici se rezolvă mai
repede.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Există avocat şi este plătit, folosiţi-l la maxim!
3. Dl. consilier local Drăghici Ioan: Are cădiri, maşini, luaţi-le pentru datorie!
4. Dna. Gugiuman Luminiţa: Referitor la Decizia din 2019, vă dau citire direct măsurilor:
prima dintre măsuri se referă la inventarierea materiei impozabile. Aceasta este o măsură care
presupune un volum mare de muncă şi pe o perioadă de timp mai mare. Altă măsură se referă
la inventarierea terenurilor, a tuturor suprafeţelor de teren din domeniul public al
U.A.T. – ului. Oricum, situaţia terenurilor va fi supusă spre aprobarea Consiliului Local. Altă
măsură se referă la urmărirea termenului de prescripţie al datoriilor şi luacrea măsurilor de
către compartimentul contabilitate pentru executarea silită. A fost lăsată măsură cu privire la
activitatea de audit intern – aici ţine tot de contabilitate. O altă problemă a fost verificarea
parcului auto al primăriei – evidenţa a fost bună în mare, însă mai sunt de rezolvat unele
probleme legate de repararea kilometrajului la unele autoturisme. Însă sunt probleme de fond,
nu de formă. S-au lăsat măsuri pentru încasarea garanţiilor de bună execuţie la contractele
încheiate. Şi tot la contracte, trebuie făcută evidenţa contractelor privind admnistrarea
terenurilor – concesiunile. O ultimă măsură se referă la decontarea unor cheltuieli privind
publicitatea.
5. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Mai pe înţelesul nostru, doamna contabilă.
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6. Dna. Gugiuman Luminiţa: S-au făcut cheltuieli care nu fac obiectul de activitate al
primăriei. Dumneavoastră le-aţi şi semnalat. Ştiţi care sunt. S-au calculat deja, au fost
comunicate şi vor fi recuperate.
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi cam cât este suma?
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Indiferent cât este suma, eu o să îmi asum şi o să plătesc
datoria, spre deosebire de dumneavoastră.
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci, care este suma?
10. Dna. Gugiuman Luminiţa: 6791 lei.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Faţă de 1,6 milioane datoria dumneata....
12. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Toate la rândul lor.
13. Dna. Gugiuman Luminiţa: Deci, pe baza măsurilor lăsate, urmează să fie făcut
inventarul fizic şi valoric. Toate măsurile lăsate se vor supune la vot, deci se vor face cu
acordul consiliului local. Nelămuriri? Întrebări?
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la aceste puncte, se trece la discutare
Se trece la discutarea punctului suplimentar înscris pe ordinea de zi a şedinţei:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării numărului de înmatriculare a
autoturismului marca DACIA DUSTER, aparţinând UA.T. Comuna Stănileşti, judeţul
Vaslui.
Domnul viceprimar Tofan Costică, dă cuvântul domnului consilier Axinte Paul Dan,
în vederea citirii expunerii de motive.
1. Dl. consilier local Creţu Dorin: Şi acum, cel mai important punct.......propus de domnul
Axinte !
2. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnul Axinte, vă rog să expuneţi motivele.
3. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Pe mine nu mă interesează, să spună ce vrea.
(domnul consilier părăseşte sala).
Domnul consilier Axinte dă citire expunerii de motive.
4. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule Axinte, în mare, vă rog !
5. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: În mare, să schimbăm numărul de înmatriculare. Să
punem “Primăria Comunei Stănileşti” (PCS) sau “Consiliul Local Stănileşti” (CLS). Să fie un
număr de înmatriculare care să reprezinte comuna.
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Cum reprezentaţi dumneavostră comuna sau Consiliul Local ?
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu aş dori să vă citesc. Nu dorim ca această hotărâre
să fie considerată ca o vendetă, ci ca un semnal de alarmă pentru ca lucrurile să intre în
normalitate şi să se facă o distincţie între bunurile unui primar efemer şi instiuţia primăriei
care va dăinui mulţi ani de acum încolo. Normal nu ar fi trebuit să se ajungă aici, dacă
primarul ar fi luat în considerare numeroasele avertismente date de-a lungul timpului, să-şi
recunoască greşeala, considerând că aroganţa poate ţine loc de bun simţ, iar primarul poate
face orice, cum a afirmat de mai multe ori, uitând să spună ş ice oferă în schimb. Am iniţiat
acest proiect de hotărâre pentru ca acest abuz să înceteze fără a mai continua perpetuarea lui,
mâine, poimâine ne-am putea trezi că se schimbă denumirea primăriei, sau, cine ştie, ce-I mai
trece primarului prin cap. Fac apel la consilierii liberali, să voteze acest proiect pentru ca
astfel să aducem oiţa rătăcită pe calea cea dreaptă, dacă tot vă bateţi cu pumnul în piept că
vreţi binele comunei. Cu vreo câţiva consilieri P.N.L. am discutat în particular şi au fost de
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acord în principiu, dar nu pot vota…acestora şi celorlalţi le pot spune că nici un război nu a
fost câştigat cu frica în sân. Vă rog să fie trecut în procesul verbal de şedinţă.
8. Dna. secretar Şălaru Mihaela: Domnule Axinte nu s-a auzit totul de aici. Vă rog să îmi
daţi o copie la sfârşitul şedinţei.
9. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule Axinte, cum adică discuţiile cu unii consilieri ai
P.N.L. ?! Vă rog, detaliaţi, cine anume, nu aşa!
10. Dl. consilier local Artene Irimia: Are listă anexă la discurs…….
Domnul consilier local Bejan Vasilache doreşte să ia cuvântul:
10. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Schimbarea se face la Registrul Auto. Propun ca
taxele să le suporte cine iniţiază.
11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Da, nici o problemă.
12. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Hai să votăm şi să terminăm odată şi cu problema
asta. Să nu se mai repete în fiecare şedinţă.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la proiectul de hotărâre, se trece la vot. Cu 8
voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.S.D., domnul consilier local Bejan Vasilache şi
domnul consilier local Huzum Sebastian, şi 6 voturi “împotrivă” – grupul consilierilor locali
P.N.L. (domnul consilier local Chiriţoiu Viorel lipseşte), proiectul de hotărâre aprobarea
schimbării numărului de înmatriculare a autoturismului marca DACIA DUSTER,
aparţinând UA.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, este aprobat.
1. Dna. Secretar Şălaru Mihaela: Vă rog să menţionaţi, care este numărul de înmatriculare
ales?
2. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Consiliul Local Stănileşti – CLS.
Se trece la discuţii.
Domnul primar Zaharia Liviu adresează domnilor consilieri invitaţia de a patricipa
la evenimentele privind Ziua Satului, în data de 30 iunie 2019: slujba de sfinţire a bisericii
parohiale din satul Stănileşti, la care va participa Preasfinţia Sa, Episcopul Huşilor, un
Episcop invitat din Republica Moldova, precum şi un sobor de preoţi. După slujbă, care se va
termina – după preconizările preoţilor, în jur de ora 13.30, la Sala Polivalentă va avea loc o
masă, de socializare, cu toţi invitaţii. Vă invit şi pe dumnavoastră, domnilor consilieri, să
participaţi la masă. De asemenea, spectacolul artistic, va avea loc începând cu ora 17.00. Vă
aşteptăm să luaţi parte la evenimente.
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 26.06.2019, se
declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
TOFAN COSTICĂ

SECRETAR
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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