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PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 25.09.2019, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul
Vaslui - convocată în baza dispoziţiei primarului comunei Stănileşti, Nr. 249/16.09.2019.
Din totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenti. La şedinţă participă şi doamna
Gugiuman Luminiţa, Referent-Contabil, din partea Compartimentului Financiar-Contabil al
aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti. La şedinţă participă şi doamna
director al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Stănileşti – prof. Brănici Crina, însoţită de un grup de
cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Stănileşti –
structura din localitatea Pogăneşti – doamna educatoare Borş Cornelia, doamna învăţătoare
Iancu Mariana, doamna educatoare Dobă Marilena. De asemenea, participă la şedinţă un grup
de părinţi ai elevilor din localitatea Pogăneşti.
Întrucât grupul părinţilor şi cadrelor didactice prezente la şedinţă doresc să aducă la
cunoştinţa membrilor Consiliului Local al comunei Stănileşti o situaţie referitoare la
desfăşurarea cursurilor în cadrul structurii Pogăneşti, aparţinând Şcolii Gimnaziale Nr. 1
Stănileşti, se trece la discuţii, înaintea dezbaterilor privind ordinea de zi a şedinţei.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Având în vedere prezenţa doamnei director, cadrelor didactice
şi a părinţilor, dăm cuvântul pentru a ne comunica doleanţele şi motivele pentru care se află
astăzi aici.
2. Dna. director prof. Brănici Crina: Domnilor consilieri, ne aflăm astăzi aici pentru a
discuta problema elevilor din ciclul primar, care învaţă în regim de simultan. Deoarece
urmează să fie aprobată reţeaua şcoalară pentru anul şcolar 2020-2021. După cum ştiţi şi anul
trecut am fost în şedinţă. Am expus doleanţele cu privire la faptul că se doreşte ca elevii să
înveţe în clase de sine stătătoare. Am propus comasarea Chersăcosucu Pogăneşti. Acum,
părinţii ridică aceeaşi problemă: în primul rând să fie eliminat simultanul de la Chersăcosu şi
Pogăneşti, pentru ciclul primar, iar elevii să înveţe în clase de sine stătătoare. A doua
problemă se referă la amenajarea de grupuri sanitare interioare la şcoala Pogăneşti.
Cu privire la prima problemă, cadrele didactice sunt prezente pentru a expune
problemele pe care le preusupune învăţământul simultan. Oricât de mult îşi dau silinţa, este
foarte greu – datorită curriculumului, a materiei, care ste foarte stufoasă. Iar copii învaţă în
două schimburi.
Am discutat şi am explicat şi părinţilor modalitatea în care se aprobă reţeaua şcolară,
respectiv şcoala face propunerea, pe care o dezbatem în C.A. şi C.P. , apoi este transmisă
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Consiliului Local spre aprobare. Dumneavoastră aţi explicat faptul că planul de reţea şcolară
este votat în Consiliul Local, iar noi de asta am venit astăzi.
3. Dl. consilier local Creţu Dorin: Trebuia să fi invitat şi pe cineva de la Chersăcosu măcar.
Şi pe părinţii de acolo îi interesează.
4. Dna. Director prof. Brănici Crina: Noi astăzi nu facem proiectul de plan de şcolarizare.
Părinţilor li s-a explicat că dumneavoastră avizaţi înfiinţarea sau desfiinţarea de structuri în
baza recensământului, după cum spune legea, nu după consilierii locali, nu după mofturi sau
părinţi. Părinţii ştiu faptul că am recurs la simultan din lipsă de fonduri pentru transportul
elevilor. Pentru că ajungem şi la partea cu finanţarea. Pentru că dacă nu avem finanţare, nu
avem cum să funcţionăm.
La Pogăneşti, modalitatea în care învaţă elevii din ciclul primar nu respectă Legea
Nr. 1/2011 a învăţământului. Copii învaţă după-amiaza, deşi ar trebui să înveţe dimineaţa.
La Chersăcosu încă nu am avut şedinţă cu părinţii. Dar vă invit domnilor consilieri
locali să participaţi la şedinţă şi alţii dacă vor…şi domnul primar. Acolo sunt 34 de elevi de
toţi. Pentru la anul nu avem nici măcar de o grupă de grădiniţă acolo. Şi vom fi nevoiţi să
transportăm şi preşcolarii.
5. Intervenţie a grupului de părinţi: Dacă nu se soluţionează problemele, vom fi nevoiţi să
transferăm copii la şcoli din mediul urban, unde să poată învăţa în clase de sine stătătoare.
6. Dna. educatoare Borş Cornelia: Domnilor consilieri locali, sunt cadru didactic şi sunt
educatoare la grădioniţa Pogăneşti. Aş vrea, vă rog, să îmi răspundeţi la o întrebare, dar
sincer: câţi dintre dumneavoastră, aţi fost, de la începutul mandatului în Şcoala Pogăneşti?
Dar nu teoretic, practic! Cu excepţia domnului viceprimar Tofan, care de fiecare dată, dar de
fiecare dată, atunci când am avut nevoie a răspuns prompt şi ne-a ajutat. Nu v-am văzut
niciodată acolo, să vedeţi cu ce probleme ne confruntăm noi. Atât timp cât vă depuneţi
candidatura, trebuie să vă şi asumaţi atribuţii. Noi colaborăm cu părinţii foarte bine, care sunt
alături de noi în toate modalităţile. Dar nu putem accepta fonduri de la părinţi pentru şcoală.
În 4 ani de mandat, este ceva realizat din fondurile primăriei? Comuna nu este doar Stănileşti,
sunt şi şcolile de la Pogăneşti, Chersăcosu, Budu. Să fi venit, măcar să vorbiţi cu părinţii. Ei
au nevoie să vă vadă, să stea de vorbă cu dumneavoastră. Veniţi în campanie, dar oamenii şiau perdut încrederea, pentru că nu există interes din partea nimănui. Se puteau face multe
lucruri pentru şcoală, cu cheltuieli minore. Se puteau aloca fonduri pentru grupuri sanitare,
pentru gropi de nisip – ar trebui să existe o groapă de nisip la toate şcolile. Ar trebui să roşiţi
când vine campania electorală. Copii, părinţi, familiile acestora, toţi vă votează şi este păcat
să vă bateţi joc de ei, de noi.
În ce investiţi, dacă nu în educaţia copiilor? La şcoală, nu avem – legal – voie să
implicăm părinţii din punct de vedere financiar. Sunt două instituţii importante în Pogăneşti:
şcoala şi biserica. Pentru biserică sare lumea din sat şi ajută. Dar şcoala? Doamne directoare a
contribuit cu tot ce a putut de când a preluat mandatul. Şi pe toată perioada verii, a venit la
şcoală, ne-a adus materiale, a achiziţionat pentru şcoală table performante...tot ceea ce a putut
dumneaei. Ne-a sprijinit. Ce a făcut primăria pentru şcoala Pogăneşti?
Dumneavoastră, Consiliul Local, am înţeles că nu sunteţi de acord cu bunul mers. Dar
trebuie luate măsuri pentru şcoli. Eu înţeleg că în toate colectivele sunt bisericuţe. Dar pentru
bunul mers al lucrurilor, trebuie gestionată situaţia.
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7. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Să înţeleg că l-aţi lăudat pe domnul viceprimar. Dar
ce să fac eu – Chiriţoiu – la Pogăneşti, dacă el are cunoştinţă despre problemele de acolo? Ce
rost are ?
8. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ceea ce a expus doamna educatoare este adevărat – în
mare parte! Doamna directoare, aţi propus comasarea în anul şcolar 2017-2018. Dar în 2018
când aţi venit cu reţeaua şcolară pentru anul 2019-2020 nu aţi mai propus comasarea. Aţi
mers pe aceeaşi reţea. Nu aţi venit cu modificări în 2018 pentru 2019 şi s-a menţinut aceeaşi
reţea. Bineînţeles că este binevenit să fie clase de sine stătătoare. În 2017 când aţi venit cu
propunerea de comasare, am propus să se rezolve problema cu microbuzul şcolar. Urma să
fie făcută adresă către Ministerul Educaţiei pentru microbuze, atât noi cât şi şcoala. Pentru a
achiziţiona un microbuz noi, nu am reuşit, nu a ajuns bugetul. Problema nu era că nu vrem
noi comasarea, problema era transportul copiilor, adică microbuzul şcolar. Pentru că să
transporţi atât de mulţi copii, cu un microbuz şcolar de 16 locuri este foarte riscant pentru
siguranţa copiilor. Şi pentru şoferi este riscant.
9. Dna. educatoare Borş Cornelia: Se poate achiziţiona un microbus şcolar?
10. Dl. viceprimar Tofan Costică: Trebuie găsită soluţie. Problema se putea discuta cu
domnul primar, cu doamna contabil – dacă avem bani pentru un microbuz şcolar pentru anul
şcolar 2020-2021, doamna director. Nu trebuia să chinuiţi părinţii până aici.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Am fost informat de către doamna Inspector General al I.S.J.
asupra faptului că a fost demarată procedura de licitaţie de către Ministerul Educaţiei, pentru
a fi achiziţionate microbuze şcolare. Avem promisiunea că, dacă Ministerul va achiziţiona
microbuze şcolare, printre şcolile care vor primi, suntem şi noi.
12. Dna. director prof. Brănici Crina: Eu nu am spus că dumneavoastră nu aţi acceptat. Eu
părinţilor le-am prezentat procedura de aprobare a reţelei de învăţământ. În noiembrie 2018
mi-aţi prezentat problema cu microbuzul şcolar. Eu nu am chinuit părinţii. Dumnealor au
dorit să vină.
13. Dl. primar Zaharia Liviu: Ţine de trecut.
14. Dl. viceprimar Tofan Costică: În 2017 a fost dezbătută problema cu microbuzul
şcolar – pentru reţeaua din 2018. Poate fi adus procesul verbal de la şedinţă. Şi cel din 2018.
15. Dna. director prof. Brănici Crina: Nu ţine de trecut. Noi facem un proiect de reţea
şcolară, pe care îl validăm în C.A. şi în C.P. Apoi îl transmitem la dumneavoastră la aprobare.
16. Dna. educatoare Borş Cornelia: Doamna director îşi face treaba, de când a preluat
mandatu. Ne-a sprijinit mereu.
17. Dl. consilier Artene Irimia: Măi oameni buni, o problemă – de rezolvat se rezolvă dacă
există bunăvoinţă. Dacă nu există bunăvoinţă, nu se rezolvă. Dumenavoastră când aţi pus
problema cu bănuţii, era problema cu plata cadrului didactic.
18. Dna. director prof. Brănici Crina: Părinţii respectă hotărârea dumneaoastră pentru anul
acesta. Noi ne retragem şi vă lăsăm să găsiţi soluţii potrivite. De aceea nu am modificat,
domnule vice. Pentru că ni s-a spus că microbuzul nu este posibil.
19. Dl. viceprimar Tofan Costică: Copii sunt duşi câte 30 şi ceva, într-un microbuz cu 16
locuri, domnule Artene. Iar astăzi, părinţii au venit aici să obţină o garanţie. Haideţi să ne
asumăm responsabilitatea că la anul, vor învăţa în calse de sine stătătoare.
20. Dl. consilier local Artene Irimia: Trenbuie să se păstreze propunerea doamnei director.
Trebuie promisiunea ca în bugetul anului viitor să punem banii pentru microbuz.
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21. Dl. viceprimar Tofan Costică: Păi şi eu ce am spus, domnule Artene? Nu vă daţi înlături
să vă asumaţi responsabilitatea. Eu îmi asum şi părinţii au garanţia votului meu.
22. Intervenţie a grupului de părinţi: Doar un singur vot? Şi cu problema cu toatelete, ce
facem?
23. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă vreun consilier local mai are ceva de completat, sau de
contrazis vis-a-vis de ceea ce s-a discutat. (nu mai sunt alte intervenţii). Da, sunt viteji în faţa
dumneavoastră, după.....
24. Dna. educatoare Dobă Monica: Oamenii, părinţii, sunt aici! Trebuie să avem “noi toţi
votăm pentru microbuz”!
25. Dl. primar Zaharia Liviu: Să înţeleg că domnii consilieri locali sunt de acord cu
eliminarea simultanului.
26. Dl. consilier Artene Irimia: De ce nu aprobăm astăzi?
27. Dna. Secretar Şălaru Mihaela: Pentru astăzi nu avem pregătită documentaţie şi proiect
de hotărâre.
28. Dna. educatoare Borş Cornelia: Vrem să avem promisiunea referitoare la grupurile
sanitare.
29. Dl. primar Zaharia Liviu: Doamna Cornelia, îmi luaţi faţa. Acum urmează să spun. Am
reuşit deja şi am semnat un contract pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate. Ulterior
scoatem la licitaţie proiectarea. Noi ne-am zbătut pentru asta. Nu este foarte uşor. Deci şi
punctul 2 va fi rezolvat cât de repede şi vor fi toalete pentru Stănileşti, Chersăcosu şi
Pogăneşti.
Întrucât nu mai sunt discuţii referitoare la tema dezbătută, doamna director, cadrele
didactice şi părinţii se retrag.
Secretarul comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia domnilor
consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30.08.2019. Cu 15 voturi
„pentru”, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”, procesul verbal al şedinţei este aprobat.
Domnul consilier local Ciobanu Ion, în calitate de preşedinte de şedinţă dă citire
punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, conform dispoziţiei de convocare:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti,
luna septembrie 2019 – rectificarea a II-a.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică cu
strigare, a terenului în suprafaţă de 42,43 ha, NC 1723, aparţinând domeniului privat al
U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific
agricol.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Domnul primar, Zaharia Liviu, propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte
de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai Consiliului Local care
urmează să facă parte din Consiliul de Administraţie a Şcolii Gimnaziale Nr. 1
Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2019 – 2020.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuţii lunare de la bugetul local al
comunei Stănileşti, pentru achitarea costurilor serviciilor medicale, pentru persoana cu
grad de handicap “grav cu asistent personal” Ţîrcă Maricel.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Cu Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot
„impotriva” şi nici o „abţinere”, suplimentarea este aprobată. Ulterior, se supune la vot
ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate.
Se trece la discutarea primului 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:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti,
luna septembrie 2019 – rectificarea a II-a.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive. Este ataşat proiectului
referatul compartimentului Finaciar-Contabil. Se dă cuvântul doamnei contabil, Gugiuman
Luminiţa.
1. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Am primit suma de 16.000 lei pentru reechilibrarea
bugetului local, la partea de venituri. Plus 119.000 lei de la amenzi. În total rectificarea este
de 35.000 lei, repartizat pe cheltuieli, astfel: 5.000 lei pentru şcoală – pentru că la şcoală tot
ceea ce s-a cerut, s-a dat; suma de 15.000 lei la aducţiunea cu apă, pentru plata bunurilor şi
serviciilor – expertize, etc.; încă 10.000 lei la drumuri şi poduri – pentru combustibil,
buldoexcavator şi întreţinere utilaje. La încasări la apă mai există creşteri. Şi am mai pus
15.000 lei la cheltuielile cu analize de apă şi alte costuri la reparaţii – avarii.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: De ce le facem noi, analizele la apă? Dacă tot nu este
potabilă?
3. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Pentru că ne obligă D.S.P.-ul, lunar, avem contract
cu ei.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Hotărârile judecătoreşti prin care au fost plătite
daunele doamnei secretar – banii – de unde au fost achitaţi?
5. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Procesul a fost cu U.A.T. Stănileşti şi instituţia
primarului. Suma s-a plătit de la 20.25 în numele primăriei. Că aşa s-a formulat hotărâre
judecătorească. Nu a venit pe CNP sau persoană fizică.
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci cineva plăteşte şi-a făcut ambiţiile şi instituţia
plăteşte.
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 rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti, luna septembrie
2019 – rectificarea a II-a, este aprobat.
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.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică cu
strigare, a terenului în suprafaţă de 42,43 ha, NC 1723, aparţinând domeniului privat al
U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific
agricol.
Se trece la discuţii:
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1. Secretar Şălaru Mihaela: Am modificat procedura de licitaţie, la solicitarea
dumneavoastră din şedinţa anterioară. Au fost calculate termenele – termenul în care se va
desfăşura şedinţa publică este de 20 de zile de la publicarea anunţului de licitaţie. Trebuie
stabilit pasul de strigare la licitaţie. În procedură a fost propus 5% , adică 30 lei. Preţul de
plecare a rămas conform propunerii dumneavoastră, de 600 lei. Deci principala modificare se
referă la procedură – la solicitarea ddumneavoastră, din licitaţie cu oferte, în licitaţie cu
strigare. Întrebări dacă aveţi.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Teremnele nu se pot reduce? Totuşi este un teren. Ca să
nu se are pe îngheţat.
3. Dl. viceprimar Tofan Costică: Noi am fost la faţa locului şi am inventariat terenul. Este
deja arat. Şi trebuie urmată aceeaşi procedură şi cu pământul de la Pogăneşti, care a fost
lucrat de Comcereal. Nu am luat nicmi de pe terenul acela din 2010.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 14 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi o “abţinere” – domnul
consilier local Huzum Sebastian, proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin
licitaţie publică cu strigare, a terenului în suprafaţă de 42,43 ha, NC 1723, aparţinând
domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de
activităţi cu specific agricol, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai Consiliului Local care
urmează să facă parte din Consiliul de Administraţie a Şcolii Gimnaziale Nr. 1
Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2019 – 2020.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Pentru reprezentantul primarului în C.A. o să îl propun pe
domnul consilier Chiriţoiu Viorel. Pentru ceilalţi doi, vă rog să faceţi propuneri.
2. Dl. consilier local Mitrofan Teodor: Propun pe domnul consilier Bejan.
3. Dl. consilier Bejan Vasilache: Vă rog, nu. Nu pot.
4. Dl. consilier Dobă Ciprian: Propun pe domnul consilier local Creţu.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Propun să fie desemnaţi consilieri locali de la Stănileşti, pentru
ceilalţi este mai greu să se deplaseze când sunt şedinţe la şcoală.
6. Dl. consilie local Bejan Vasilache: Propun pe domnul consilier Drăghici. Şi pe domnul
consilier Axinte Paul.
7. Dl. consilier Artene Irimia: Propun pe domnul viceprimar Tofan, ca să se rezolve
problemele de la şcoală.
8. Dl. viceprimar Tofan Costică: Sunt deja 2 propuneri.
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 desemnarea a 3 reprezentanţi ai Consiliului Local care urmează să facă
parte din Consiliul de Administraţie a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Stănileşti, judeţul Vaslui,
pentru anul şcolar 2019 – 2020, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuţii lunare de la bugetul local al
comunei Stănileşti, pentru achitarea costurilor serviciilor medicale, pentru persoana cu
grad de handicap “grav cu asistent personal” Ţîrcă Maricel.
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Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este un caz social extrem. Nu are familie, nu are venituri, nu
are locuinţă. Noi propunem să achităm diferenţa de contribuţie pentru internarea la centrul de
Tutova. El va primi indemnizaţia pentru persoană cu grad de handicap şi 500 lei de la
D.G.A.S.P.C . Diferenţa este de aproximativ 900 lei.
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 hotărâre privind aprobarea unei contribuţii lunare de la bugetul local al
comunei Stănileşti, pentru achitarea costurilor serviciilor medicale, pentru persoana cu
grad de handicap “grav cu asistent personal” Ţîrcă Maricel, este aprobat.
Se trece la discuţii:
1. Dl. consilier local Antohi Ionel: Domnule primar aş vrea să vă întreb de ce problema cu
apa. De ce nu am apă acolo la mine?
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă explic în particular, domnule Antohi. Rămâneţi după
şedinţă, dacă vreţi.
3. Dl. consilier local Antohi Ionel: Bine. Rămân.
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 25.09.2019, 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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