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PROCES-VERBAL

Încheiat astazi, data de 26.07.2019, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul
Vaslui, convocata in baza dispozitiei primarului comunei Stanilesti Nr. 214/22.07.2019. 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. Secretarul comunei Stănileşti, doamna Şălaru
Mihaela, pune la dispozitia domnilor consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 26.06.2019. Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”,
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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiţii “Construire Sală Polivalentă în sat Pogăneşti, comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui”.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti, luna iulie
2019 – rectificarea I.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, la data de 30.06.2019.
Discuţii:
1. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Vă rog să faceţi propuneri pentru a fi ales noul preşedinte
de şedinţă.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Îl propun pe domnul consilier Ciobanu Ion.
3. Dl. Viceprimar Tofan Costică: Alte propuneri? Dacă nu, vă rog să votăm.
Cu 15 voturi pentru, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”, domnul consilier
local Ciobanu Ion este ales în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Stănileşti, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2019.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi. Domnul consilier
local Ciobanu Ion, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea
de zi a şedinţei:
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii “Construire Sală Polivalentă în sat Pogăneşti, comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”.
1. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Dăm cuvântul domnului primar.
Domnul primat Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre.
Sunt ataşate proiectului referatele compartimentelor Urbanism şi Finaciar-Contabil.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Întrebări, dacă aveţi.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aş vrea să ştiu şi eu care sunt avantajele sociale şi
economice? Poate oamenii de acolo vor altceva, poate vor apă, canalizare. Pe ei i-aţi întrebat?
Avem deja o sală polivalentă la Stănileşti. Iar aici se fac şi nu se plătesc evenimentele.
3. Dl. consilier Chiriţoiu Viorel: Care?
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Domnul primar nu plăteşte! A făcut burlăcia,
plăcintel şi nu s-a plătit.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Nici dumneavoastră nu plătiţi nimic!
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: S-a prezentat vreodată o analiză economică a Sălii
Polivalente de la Stănileşti? Doamna secretară, notaţi, data viitoare să se prezinte o analiză cu
încasări, evenimente.
7. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Ce să se prezinte? Dacă vă dă chitanţă de la casierie...
8. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Domnul primar să prezinte chitanţele!
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu le-am tăiat eu, ca să le arăt.
10. Dl. consilier local Creţu Dorin: Nu primarul ţine evidenţa la aşa ceva.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Vis-à-vis de impact, se deserves două localităţi. După cum
am discutat şi la aprobarea bugetului, ne-am consultat şi cu consilierii locali de la Pogăneşti şi
Chersăcosu. Ar fi un obiectiv folositor cetăţenilor, la fel ca cea de la Stănileşti.
12. Dl. consilier local Ciobanu Ion: De ce facem şi studiu de fezabilitate? Nu putem aproba
doar construirea ?
13. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu. Aşa e legislaţia.
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, nici un vot “împotrivă” şi 7 “abţineri” – grupul consilierilor locali
P.S.D. şi domnul consilier Huzum Sebastian - proiectul de hotărâre privind aprobarea
realizării unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire Sală
Polivalentă în sat Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”, este aprobat.
1. Dl. consilier local Artene Irimia: Dacă se alocau bani pentru refacerea şcolii de la
Chersăcosu, nu era mai bine? Aveau şi copii condiţii mai bune şi era un spaţiu şi pentru copii
şi pentru distracţie. Şi nici nu mai mutam copii de la Chersăcosu la Pogăneşti sau Stănileşti.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Am mai discutat despre asta. Am înţeles că trebuie făcut
proiect de minister, nu de noi.
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Dacă nu se vrea, nu se face!
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: De 3 ani spun şi de bibliotecă. Ştiţi că a fost
desfiinţată ilegal, aşa a zis şi legea. Nu se iau deloc măsuri. Spaţiul aşa a rămas, căţile nu au
fost preluate, se degradează. Nu se iau măsuri. Dar eu spun mereu şi nu mă bagă nimeni în
seamă.
5. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Nu ai tu timp să citeşti la Stănileşti, cât stai o oră aici.
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Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Ciobanu Ion, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti,
luna iulie 2019 – rectificarea I.
Domnul primat Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre.
Doamna Contabil Gugiuman Luminiţa, referent contabil, dă citire raportului de
compartiment. Se trece la discuţii:
1. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Este vorba despre suma de 312.000 lei venită de la
Ministerul Educaţiei, pentru construirea de toalete incluse la 3 unităţi de învăţământ. În banii
ăştia trebuie să ne încadrăm. Aceste investiţii sunt puse şi pe lista de investiţii, la Stănileşti,
Chersăcosu şi Pogăneşti. Banii vor fi returnaţi, dacă nu se cheltuie până la sfârşitul anului.
2. Dl. consilier Antohi Ionel: Care era, la începutul anului şcolar, numărul de levi de la
Chersăcosu?
3. Dl. consilier local Creţu Dorin: Şi un singur elev dacă este, tot are nevoie de toaletă.
4. Dna. contabil Contabil Gugiuman Luminiţa: Suma de 53.000 lei la Chersăcosu nu e o
investiţie foarte mare. Sunt bani de la minister. Banii nu îi avem. Banii se dau în momentul în
care se vor face facturile.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Noi am aderat la proiect în 2016, cu şcolicare care încă
erau funcţionale. Nu are rost să ne opunem. Mai este o problemă: să găsim constructor....şi
este nevoie de bani mulţi. Proiectul trebuie prevăzut cu toate: cu fosă, cu apă...
6. Dl. primar Zaharia Liviu: De când a venit adresa am căutăm proiectant. Să ştiţi că
rămânem cu rectificarea şi dăm banii înapoi. Şi alţi primari cu care am discutat, sunt de
aceeaşi părere. Am căutat proiectant măcar, pentru documentaţie. Trebuie o grămadă de
avize, de la mediu, e-on, iar avizul I.S.U. nu o să îl obţinem niciodată. 53.000 lei nu ne ajunge
nici pentru a construi încăperea, fără fosă, fără apă....La şcoala de la stănileşti, ca să obţinem
aviz de la I.S.U. are trebui făcută reparaţie capitală la Şcoală. Aşă că rectificarea nu mă
încântă deloc.
7. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Nu putem face într-un loc cu toţi banii?
8. Dna. Gugiuma Luminiţa: Nu avem voie să facem într-un singur loc cu toţi banii. Sunt pe
obiective, pe localităţi. Dar poate facem măcar într-un loc investiţia.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu promite, că nu ai să faci. Fug proiectanţii.
10. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Trebuie să găsim! Căutăm, ne zbatem...
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă împuternicesc pe dumneavoastră să găsiţi.
12. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Sperăm să găsim soluţii.
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dacă începe construcţia la acoperişul şcolii, trebuie
făcută şi toaleta. Nu spargem după, de mai multe ori. Eventual se poate suplimenta de la
bugetul comunei.
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Şi alţi primari din judeţul Vaslui au încercat. Nu se poate.
Nici variant cu containere.
15. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu ne interesează pe noi de alţi primari. Lumea
zboară pe marte şi noi nu putem face un W.C.!
16. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu s-a putut! Întrebaţi şi primarii de la dumneavoastră de la
partid şi o să vedeţi.
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Întrucât nu mai sunt discuţii, se trece la vot. Cu 15 voturi pentru, nici un vot
„impotriva” şi nici o „abţinere”, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Stănileşti, luna iulie 2019 – rectificarea I, este aprobat.
1. Dl. consilier local Artene Irimia: Doamna secretar, să se noteze vă rog, sunt de acord, dar
să se înceapă demersurile.
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Am început...Nu se prea poate.
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Sunteţi pesimistul pesimiştilor. Dacă mai sunt primari
care au făcut câte ceva în alte comune, la noi nu se poate face un W.C….
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Sun realist, nu pessimist, domnule consilier.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Ciobanu Ion, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de
venituri si cheltuieli al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, la data de 30.06.2019.
Domnul primat Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre.
Doamna Contabil Gugiuman Luminiţa, referent contabil, dă citire raportului de
compartiment. Se trece la discuţii:
1. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Este vorba despre execuţia bugetului pe primele 6
luni. La venituri avem suma de 4.359.631 lei, banii provenind din taxe şi impozite locale,
amenzi şi reechilibrare bugetară. La parte de cheltuieli, avem suma de 3.309.000 lei la parte
de Cheltuieli de Funcţionare, reprezentând cheltuieli cu salarizarea, indemnizaţiile de
consilier, indemnizaţiile persoanelor cu grad de handicap, cele de hrană, voucherele de
vacanţă, cheltuielile de iluminat, combustibil, cheltuieli cu alte bunuri şi servicii. Să ştiţi că
aproximativ 70% dintre cheltuieli sunt cu salariile şi indemnizaţiile. La investiţii, cheltuielile
sunt de 1.193.000 lei.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Cam mult cu salariile funcţionarilor!
3. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Sunt salariile aprobate conform legii, au fost
aprobate în consiliul local.
4. Dna. secretar Şălaru Mihaela: Domnule consilier, la ce anume vă referiţi? Există vreo
problemă?
5. Dl. consilier Creţu Dorin: Câte posturi sunt la Contabilitate?
6. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: 4.
7. Dl. consilier Creţu Dorin: La Taxe şi Impozite văd persoane în plus. Funcţia aia de
Consilier nu are ce căuta acolo. Poate doamna aia să facă şi celelalte treburi. Propun un
proiect de hotărâre să se elimine postul de la Taxe şi Impozite.
8. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Se încasează şi la un birou şi la celălalt. Deci
dumneavoastră propuneţi o reducere de post? Şi măsurile de executare silită cine să le facă?
Doamna face executările.
9. Dl. consilier Creţu Dorin: Aveţi 2 casierii!
10. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Nu avem 2 casierii. Vă încasează şi la un birou şi
la celălalt, ca să nu vă plimbe între birouri, unul să taie chitanţa şi celălalt să încaseze banii.
Într-o parte se încasează veniturile cu debit, într-o parte cele fără debit.
11. Dl. consilier Creţu Dorin: Eu funcţia aia nu o văd. Trebuie proiect de hotărâre.
Consilierul nu are ce căuta acolo. Propuneţi un poriect. Haideţi să împovărăm sistemul cu
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funcţionari publici şi noi să tragem! Dacă ar avea treabă, nu cred că ar avea timp de politică.
Daţi-le mai multe sarcini.
12. Dl. consilier local Artena Irimia: Sau redistribuiţi sarcinile. Dar valaoarea unui voucher,
cât este?
13. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: 1450 lei, conform legii.
14. Dl. consilier local Artene Irimia: Şi la 75.000 lei la vouchere, câţi sunt?
15. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Nu sunt numai funcţionarii publici, sunt inclusiv
asistenţii persoanli pentru persoanele cu grad de handicap. Au fost în jur de 10 şi acolo.
Cheltuieliele sunt aproximativ 52.200 lei.
16. Dl. consilier Creţu Dorin: Dar doamna de la achiziţii publice nu e tot la Contabilitate?
17. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Nu, e la serviciul achiziţii.
18. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Referitor la cheltuielile cu investiţiile. S-a terminat
cişmeaua?
19. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Da.
20. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cine a făcut parte din comisia de recepţie? Aţi fost?
21. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Am f[cut parte.
22. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu e corect. Dumneavoastră sunteţi la contabilitate.
Semnaţi şi actele şi sunteţi şi în comisia de recepţie. De ce s-a făcut pe şest şi nu a fost şi un
consilier local cooptat? Este legal doamna secretar?
23. Dna. secretar Şălaru Mihaela: A fost făcut referat, eu aşa am primit viza pe referat cu
componeţa comisiei de la domnul primar.
24. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi la acoperişul de la şcoală, ne spuneţi cum a fost
făcută achiziţia?
25. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Achiziţie directă pe S.E.A.P. Sub 100.000 euro
eset voie să se facă directă.
26. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aceeaşi firmă care face toate lucrările.
27. Dl. primar Zaharia Liviu: E cam singura care mai face lucrări pe aici. Restul le-aţi
fugărit. Într-o şedinţă dumneavoastră aţi spus să dăm lucrările la cetăţenii de pe raza comunei.
Domnule, nu mai sunt alţii. Fug de dumneavoastră că îi reclamaţi.
28. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Când mai fac câte o hârtie, vă mai pun la lcuru. Mai
faceţi inventarierea, mai puneţi la punct pajiştile…..Şi am înteles că s-a pierdut iar procesul
cu drumul de la Gura Văii.
29. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Nu, eu nu ştiu nimic. Dar oricum se contestă.
Facem apel.
30. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu vorbesc de cheltuielile de judecată. De peste
20.000 lei. Acum studiam portalul.
31. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: O să se compenseze.
32. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ce compensare ?!
33. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Deocamdată nu există executare silită.
Întrucât nu mai sunt discuţii, se trece la vot. Cu 15 voturi pentru, nici un vot
„impotriva” şi nici o „abţinere”, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, la
data de 30.06.2019, este aprobat.
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Se trece la dicuţii diverse.
1. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Cei de la Budu vă întreabă, inclusiv doamna din Elveţia:
să faceţi ce faceţi şi să daţi drumul la apă la Budu. Cetăţenii v-au rugat. Elveţienii spuneau că
este un proiect ceva.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Apa de la Budu cine o foloseşte?
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu avem nici un act acolo. Nu avem o autorizaţie de
construcţie minim. Bazinul de captare este făcut în curtea eleveţienilor, puţul este făcut în
curtea şcolii. Nu există proiect. Nu putem funcţiona aşa. Puţul nu a funcţionat niciodată. A
fost colmatat de la început.
4. Dl. consilier Artene Irimia: Anormal, se poate. Ca la Pogăneşti.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă vă asumaţi dumneavoastră răspunderea.
6. Dl. consilier Bejan Vasilache: Aş vrea să lămuresc o problemă cu domnii Axinte şi
Antohi. Domnule, nu mai faceţi afirmaţii nereale la adresa mea, faţă de alte persoane.
7. Dl. consilier local Artene Irimia: Astfel de probleme se rezolvă în altă parte, nu aici.
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 26.07.2019, se
declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
CIOBANU ION

SECRETAR
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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