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PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 30.10.2019, 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. 295/18.10.2019.
Din totalul de 15 consilieri locali, 14 sunt prezenti, lipsind domnul consilier local
Huzum Sebastian. La şedinţă participă: doamna Gugiuman Luminiţa, Referent-Contabil, din
partea Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti; doamna Dr. Maftei Carmen Ionela – din partea cabinetelor medicale care
funcţionează în cadrul dispensarului uman din comuna Stănileşti; preot paroh Flavius Iosif,
din partea Parohiei Chersăcosu; domnii Mocanu Marinică şi Rîpanu Emil, fermieri locali.
Secretarul comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia domnilor
consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.09.2019. Cu 14 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 octombrie 2019 – rectificarea a III-a.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de deszapezire si
combaterea poleiului pe drumurile comunale din administrarea comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, in perioada de iarna 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse de merit, de studiu şi
sociale, şi a cuantumului acestora, acordate pentru elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1
Stănileşti, pentru anul şcolar 2019-2020.
4. Proiect de hotărâre organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Stănileşti, care vor
funcţiona în anul şcolar 202-2021.
Domnul primar, Zaharia Liviu, propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de
hotărâre:
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al comunei Stănileşti, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2019.
Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”, suplimentarea
ordinii de zi este aprobată.
1. Dl. primar Zahari Liviu: Vă rog să faceţi propuneri.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Propun pe domnul consilier Chiriţoiu Viorel.
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3. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Propun pe domnul Tofan Costică.
Întrucât nu mai sunt propuneri, se trece la votarea propunerilor.
Pentru propunerea ca domnul consilier local Chiriţoiu Viorel să fie preşedintele de
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Stănileşti, pentru lunile octombrie, noiembrie şi
decembrie 2019: 7 voturi „pentru” (domnii consilieri locali Chiriţoiu Viorel, Mitrofan
Teodor, Balan Claudiu, Pândaru Costel, Vasilache Bejan, Ciobanu Ion, Creţu Dorin)
Pentru propunerea ca domnul viceprimar Tofan Costică să fie preşedintele de şedinţă
al Consiliului Local al Comunei Stănileşti, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie
2019: 7 voturi „pentru” (domnii consilieri locali Dobă Ciprian, Antohi Ionel, Artene Irimia,
Axinte Paul Dan, Sandu Costică, Drăghici Nică, Tofan Costică).
4. Secretar Şălaru Mihaela: Întrucât a fost înregistrată egalitate de voturi, vă rog să
formulaţi alte propuneri, sau, unul dintre domnii Tofan sau Chiriţoiu să se retragă.
5. Dl. consilier Pîndaru Costel: Dacă este nevoie, îmi schimb eu votul şi îl acord domnului
viceprimar Tofan Costică.
6. Secretar Şălaru Mihaela: Nu. Vă rog, fie votăm din nou, fie se retrage cineva.
7. Dl. viceprimar Tofan Costică: Îmi retrag eu votul şi îl ofer votul meu de încredere
domnului consilier Chiriţoiu. Îi dau prioritate, pentru vârstă.
Cu 8 voturi “pentru” şi 6 “abţineri”, domnul Chiriţoiu Viorel este ales preşedintele de
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Stănileşti, pentru lunile octombrie, noiembrie şi
decembrie 2019.
Întrucât invitaţii prezenţi la şedinţă doresc să aducă la cunoştinţa membrilor
Consiliului Local al comunei Stănileşti diverse situaţii, se trece la discuţii, înaintea
dezbaterilor privind ordinea de zi a şedinţei.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Având în vedere prezenţa invitaţilor, dăm cuvântul pentru a
ne prezenta scopul pentru care se află astăzi aici. Am avut o discuţie cu părintele paroh de la
parohia Chersăcosu şi am rugămintea să îl ascultăm. Părinte Iosif Flavius, vă rog.
2. Pr. paroh Flavius Iosif: Stimaţi consilieri locali, mă aflu astăzi în faţa Consiliului Local
datorită situaţiei în care mă aflu. Începând cu data de 01.05.2019 la Parohia Pogăneşti s-a
adăugat şi satul Chersăcosu. Situaţia este mai dificilă acolo. A fost emisă o autorizaţie de
construire pentru o biserică micuţă, nouă. Există Certificatul de Urbanism, autorizaţia,
proiectul semnat, a fost încheiat un contract cu o firmă de construcţii şi a fost emis un deviz
pentru lucrare, cu manopera plus materialele de construcţie. După cum ştiţi, banii care erau în
conturile parohiei, s-au recuperat şi îi putem folosi pentru cărămidă. Acum avem nevoie de
sprijin pentru a scoate biserica la cota “0”. S-a creat deja un precedent şi aţi sprijinit şi alte
biserici din comună. Sper să faceţi şi acum, cum aţi făcut pentru Gura Văii.
3. Dl. consilier local Axinte Paul: Părinte, la Gura Văii a rămas doar o groapă.
4. Pr. Parog Flavius Iosif: Vom merge şi la alte instituţii publice să solicităm sprijin. Vom
depune şi la Consiliul Judeţean şi la Guvern – avem deja experienţa pentru biserica
Pogăneşti. Vom face ce putem ca să o putem scoate din pământ. Eu am un dosar bine
întocmit, cu formularele completate – aşa cum am completat dosarul pentru sprijin financiar
acum câţiva ani. 62.000 lei este suma pe care noi o avem acum în cont. Însă nu sunt
suficienţi. Poate la sfârşit de an faceţi o faptă bună. Eu de asta ma venit astăzi, să vă rog şi să
vă explic.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Părinte, nu aţi spus valoarea devizului.
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6. Pr. paroh Flavius Iosif: 93.000 lei în total.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Biserica la roşu, cât ar fi?
8. Pr. paroh Flavius Iosif: Biserica la roşu, la gri chiar....ar fi 7 miliarde de lei, vechi.
9. Dl. consilier local Creţu Dorin: Vom apela şi la societăţi comerciale şi la ate surse de
finanţare la început.
10. Dl. consilier local Axinte Pau Dan: Părinte, este sfârşit de an, iar bugetul s-a cam dus.
11. Pr. paroh Flavius Iosif: Asta să lăsăm să ne spună cine ştie. De exemplu, doamna
contabil.
12. Dl. consilier local Axinte Pau Dan: Dumneavoastră trebuie să vă faceţi un plan
multiannual, altfel riscaţi să se întâmpla ca la Gura Văii. Acolo, de 3-4 ani, aşa a rămas
fundaţia. Şi va fi la fel. Iar asta este un fel de campanile electoral. Eu înţeleg nevoia, dar nu
avem numai biserici. S-au dat bani la toate satele. Avem şi şcoli şi grădiniţe, dispensar. Dar
avem şi alte probleme.
13. Pr. paroh Flavius Iosif: Eu nu am venit mai devreme pentru că abia acum am primit
devizul.
14. Dl. consilier local Creţu Dorin: Putea veni acum un an, dar au fost încurcăturile cu banii
şi facturile, pe care le ştiţi.
15. Pr. paroh Flavius Iosif: Domnule Axinte, vă puteţi imagina că eu nu pot răspunde
pemtru ce s-a întâmplat la Gura Văii.
16. Dl. consilier local Artene Irimia: Ori suntem în Consiliul Local, ori suntem.....haideţi să
ne respectăm şi...domnule Creţi, nu mai apostrofaţi pe toată lumea.
17. Dl. primar Zaharia Liviu: Haideţi să ne calmăm.
18. Pr. paroh Flavius Iosif: Vă înţeleg. Eu înţeleg că din buget se va împărţi o feliuţă la
drumuir, la şcoli, la grădiniţe, etc. Eu nu am spus că într-un singur an se va finaliza biserica.
Dar, cu timpul, sper să vă pot chema la inaugurare.
19. Dl. primar Zaharia Liviu: Se pot ţine slujbe acolo?
20. Pr. paroh Flavius Iosif: Ţinem slujbe acolo, în biserica actuală, cât ne va permite
clădirea. Aşa a spus şi inginerul Moraru, care a fost acolo, ştiţi...Însă nu ne permitem să
investim şi să facem modificări la clădirea actuală. Nu se merită...
21. Dl. primar Zaharia Liviu: Eu am fost acolo şi am văzut clădirea. Ce e drept, asta a fost
la începutul mandatului. Chiar rog şi pe domnii consilieri locali, să meargă şi să vadă
clădirea.
22. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: În cât timp preconizaţi să o finalizaţi?
23. Pr. paroh Flavius Iosif: Nu pot preconiza.
24. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu este prima oară când asist la un teatru penibil.
Puteţi verifica şi procesele verbale de la şedinţele din urmă, referitor la biserica de la
Chersăcosu: noi cârpim, dar nu vedem în viitor. Am spus, domnule, de ce nu se începe o
biserică nouă la Chersăcosu şi în paralel să se ţină slujbele în cea veche. În Chersăcosu sunt
mai multe obiective care necesită reparaţii. La începutul anului, de ce nu s-au dat bani pentru
şcoală, să funcţioneze la parametri normali. Şi acum veniţi cu improvizaţii. La sfârşit de an,
trebuie soluţionate lucrurile mai stringente. Sunt de acord să se construiască, dar să rămână
ceva pentru eternitate. Şi, în plus, dacă aveţi 62.000 lei în conturi, începeţi fundaţia, dar este
tardiv la vremea asta pentru lucrări. Vine iarna şi va prinde betonul în stadiu de nematurare şi
pierdem fundaţia. La anul venim părinte, ne întâlnim, stabilim şi construim. Asta este părerea
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mea. Eu am spus de la începutul anului. Acum nu zic că nu e stringent, dar nu aşa- Nu cu
teatru.
25. Dl. primar Zaharia Liviu: Dumneavoastră ne acuzaţi de nişte chestii pe care nu le-am
făcut noi. Când a venit fostul preot de la Chersăcosu, noi l-am ajutat, dar sfatul nostru a fost
pentru a construi o biserică nouă. A fost hotărârea preotului vechi să o refacă pe cea veche.
Părintele acum vine pe ideea noastră. Deci trebuie să îl ajutăm.
26. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Chiar suntem aşa creduli toţi?
27. Dl. primar Zaharia Liviu: La anul cu proiectul de buget ne vom lovi de votul
dumneavoastră împotrivă.
28. Dl. consilier local Artene Irimia: Domnule, nu d banii primarul, banii sunt daţi de către
Consiliul Local. Îi dăm la primăvară şi începem cum trebuie.
29. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Oricum nu se poate face aşa. Trebuie hotărâre de
consiliu loca, trebuei rectificare, aprobat regulament şi comisie.
30. Dl. primar Zaharia Liviu: Deci p[rintele a venit să îl ajutăm, să ştie dacă poate continua
cu demersurile.
31. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Da, cu toat[ dragostea, dar la anul. Nu există efectiv
timpul necesar.
32. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu mai cârpiţi.
33. Dl. consilier local Creţu Dorin: Nu s-a cârpit. Este lucrarea făcută cu ciment, de câţiva
ani.
34. Dl. consilier local Artene Irimia: Să se plece de la repartiţia bugetului comunal.
35. Dl. viceprimar Tofan Costică: Daţi-mi voie, vă rog. Eu cred că din punct de vedere
moral, nu numai financiar, s-a făcut pe parcursul anilor, ce s-a putut pentru biserici. Încă din
anul 2016 s-au alocat pentru culte, prin hotărâre, 2 miliarde de lei vechi. Chiar eu eram atunci
în locul domnului primar, iar la propunerea mea, la Gura Văii s-a alocat suma de 1,2 miliarde,
pentru începerea lucrărilor pentru fundaţie şi s-a dat impulsul de început. Atunci nimeni nu a
fost împotrivă, nu a zis nimic. Era tot campanie electorală. Eu zic totuşi să supunem la vot
propunerea. Măcar să poată fi demarată documentaţia, de către doamna secretar şi doamna
contabilă. Acum nu suntem în campanie electorală. Şi în plus, banii sunt alocaţi prin consiliul
local. Dacă o luăm aşa, este un fapt pentru care îşi pot face campanie şi P.N.L. şi P.S.D. La
bisericile de la Stănileşti şi Gura Văii, au fost date impulsuri consistente, pentru că şi pentru
Stănileşti au fost alocalte de-a lungul anilor miliarde. Pentru Chersăcosu şi Pogăneşti au fost
alocaţi cei mai puţini bani. Cel mai bine, supunem la vot.
36. Dl. Dl. consilier local Sandu Costică: Chiar dacă demarăm actele, tot nu se poate apuca
acum.
37. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Bugetul comunei este întins la maxim acum. De
bibliotecă nu se spune nimic, nu se face nimic. la şcoală – toalete – nimic. Luăm Dustere de 1
miliard şi facem alte cheltuieli.
38. Dl. viceprimar Tofan Costică: Este o întreagă muncă cu documentaţia şi trebuie început
să fie întocmită.
39. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Trebuie să vedem ce e mai bine. Ştim toţi ce este la
Chersăcosu acolo. Proiectul se va actualiza cu preţurile actuale. Există deja 62.000 lei.
Doamna contabil să ne explice, dacă noi – şi are dreptate doamnul Artene, că vine frigul –
alocăm o sumă modestă – aşa, să se cunoască faptul că s-a început....să corelăm adică suma
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cu posibilităţile care există şi în bugetul nostru. Să luăm de bază că nu se începe acum
lucrarea, ci în primăvară, după 1 martie. Deci, când pot fi cheltuiţi sau îi dă înapoi dacă nu
sunt cheltuiţi până la sfârşitul anului?
40. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Treaba asta cu alocarea sumei se poate face şi în
luna ianuarie-februarie 2020 şi să fie pusă anul viitor în buget.
41. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Este vreo sancţiune?
42. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Banii alocaţi în ultima lună din exerciţiul bugetar
trebuie cehltuiţi în următoarele şase luni.
43. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Atunci nu trebuie făcut un demers să îi cheltuie
imediat.
44. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Atunci poate începe şi cu 62.000 lei. Şi pot fi daţi
banii şi după 01.01.2020.
45. Dl. primar Zaharia Liviu: Haideţi să nu mai urlăm în toate părţile. Cine este de acord ca
biserica Chersăcosu să primească acest ajutor. Este un acord de principiu.
46. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu este corect votul acesta.
47. Dl. primar Zaharia Liviu: Supunm la vot de principiu.
Sunt înregistrate 9 voturi “pentru”: grupul consilierilor locali P.N.L., domnul consilier
Drăghici Ioan şi domnul consilier local Bejan Vasilache.
48. Dl. consilier local Artene Irimia: Dumneavoastră daţi practic un ordin subalternilor să
găsească bani. Este un principiu în afara legii. Doamna secretar, vă rog să se consemneze
expres că este un vot care nu este legal.
49. Dl. primar Zaharia Liviu: De fiecare dată când a început să se facă ceva, aţi început cu
critici. Nu vă asumaţi nimic. Nu sunteţi de acord cu nimic.
50. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Ca principiu, trebuie ţtim ce să facem. Nu îi intră
mâine banii în cont.
51. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dumneavoastră aţi venit părinte, că v-a chemat
primarul acum. Că este în campanile lectorală.
52. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu este aşa. Dacă dădeam eu de la sine, nu îl chemam în
Consiliul Local. Şi hotărârea va trece tot prin consiliul local. Cu aprobarea, sau nu a
Consiliului Local, vom vedea. Vom găsi modalităţile legale. Dumneavoastră spuneţi cum că
este campanie. La anul ce o să mai spuneţi?
53. Pr. paroh Flavius Iosif: Vă muţumesc. Mă retrag. Am simţit totuşi sprijin din partea
ambelor părţi.
Este dat cuvântul doamnei doctor Maftei Carmen Ionela, medic de familie la
dispensarul uman din localitatea Stănileşti:
1. Dna. Dr. Maftei Carmen Ionela: Eu mă aflu astăzi aici deoarece în luna ianuarie, expiră
contractul de concesiune pentru cabinet. Şi trebuie să avem o legalitate a spaţiului. Şi voiam
să vă rog să mutăm dispensarul în cealaltă clădire, renovată. Iar aici vă adresez rugămintea şi
în numele domnului doctor Vasilăţeanu. Este prezentă cu mine, din partea dumnealui doamna asistentă.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie văzut dacă este legal să utilizăm altfel clădirea.
3. Secretar Şălaru Mihaela: În luna noiembrie expiră perioada de monitorizare a
proiectului. După care se poate schimba destinaţia clădirii din Centru de Zi pentru persoane
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vârstnice. În luna septembrie am avut vizita anuală a A.D.R.-ului. Presupun că în noiembrie
vor fi încheiate şi documentele de predare.
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Nu ştiu ce chirie plătiţi acolo, la dispensar.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Este bine că a venit doamna doctor. Doamna contabil,
chiria se va stabili prin hotărârea Consiliului Local. Şi trebuie făcut astfel încât să fie modică.
Totuşi, dispensarul funcţionează pentru noi, pentru bătrâni, pentru copii noştri. Trebuie să fim
de acord cu mutarea dispensarului, deoarece clădirea unde îşi desfăşoară acum activitatea
dispensarul este o clădire cu risc.
6. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Dacă este legal şi se poate muta, se poate aduce şi o
stomatologie...ceva...
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Chiar am avut solicitări din partea unui medic stomatolog.
8. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Atunci trebuie dotat un cabinet stomatologic. Să ajutăm şi
noi.
9. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Domnule consilier, nu suntem S.R.L. să
sponsorizăm.
10. Dl. consilier Artene Irimia: S nu ne grăbim. Doamna doctor este aici pentru că trebuie
să îi prelungim contractul de concesiune.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Contractul expiră în ianuarie? După ce primim procesul
verbal de predare pentru clădire, demarăm şi mutarea dumneavoastră. Părearea mea. Şi să
vedem şi pe cea a Consiliului Local. Şi acolo aveţi şi xerox...
12. Dna. Dr. Maftei Carmen Ionela: Atunci voi face o cerere pentru act adiţional la
concesionare.
13. Dl. primar Zaharia Liviu: Acum putem să dăm un vot de principiu?
14. Dl. consilier local Artene Irimia: Îl dăm, dar lipsesc principiile.....
Întrucât subiectul este finalizat, se dă cuvântul domnilor Rîpanu Emil şi Mocanu
Marinică.
1. Dl. Rîpanu Emil: Cred că ne cunoaşteţi. Suntem fermieri din comună şi în 2018 am primit
islaz în concesiune de la primărie. În 2018 A.P.I.A. a dat bani pe subvenţie la păşune. Dar
acum riscăm să pierdem subvenţia. Pnetru că acolo nu este păşune, nu este iarbă, nu e nimic.
Eu şi câţiva fermieri suntem în situaţia asta. Acolo de fapt nu a fost păşune şi ani la rând a
fost teren arabil lucrat de Porumboiu. Cum să fie păşune? Eu m-am abiţionat, am făcut ceva
lucrări acolo, că am vrut să fac ceva...dat nu se poate. Trebuie reînsămânţat.
2. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Aţi arat păşunea?
3. Dl. Rîpanu Emil: Da. Nu era păşune acolo.
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Păi cum aţi luat subvenţie în 2018?
5. Dl. Rîpanu Emil: În 2019 nu am luat şi nici nu am solicitat. Iar în 2018, cu toată
învălmăşeala repdere, repede cu contracte, cu adeverinţe…am luat subvenţia. Dar nu am fost
la control. Însă acum riscăm foarte mult. Trebuie reînsămânţată păşunea. Am fost la toate
instituţiile, şi la Prefectură şi la A.P.I.A. şi la Direcţia Agricolă. Dar să ştiţi că datoriile mi leam plătit şi concesiunea şi mi le plătesc.
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă rog să specificaţi ce am spus eu de la început până la
sfârşit.
7. Dl. Rîpanu Emil: Să nu ar. Dar era praf pământul lăsat de la Comcereal. Acolo nu era
păşune. Păşunea ni s-a predate din birouri, nu de la faţa locului.
6

8. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Se ştia din primărie că acolo nu este păşune. Cum se
ştie şi despre alte suprafeţe.
9. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Haideţi să nu fabulăm. În 2018 de ce nu aţi venit să
spuneţi că acolo nu este păşune?
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Am verificat la O.C.P.I. Terenul a fost declarat păşune prin
ordin de prefect. A fost arabil la Comcereal, dar ea s-a înierbat natural, între 2016-2018, aşa
cum era…dacă era lăsată se înierba…
11. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Contractul de concesiune ce spune? De ce nu aţi
sesizat atunci?
12. Dl. Rîpanu Emil: Dar am spus doamnă, am venit.
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Când s-au făcut contractele, Primăria ştia că acolo
nu este păşune.
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule consilier, grupul dumneavoastră nu a făcut nimic de
când sunteţi în Consiliul Local. Primăria ştia că din 2016 acolo nu s-a mai arat.
15. Dl. consilier local Antohi Ionel: Au mai rămas acolo 13 ha nearate. Se poate merge
acolo şi se poate vedea cum şi ce înseamnă “înierbat natural” şi ce înseamnă iarbă, ce bălării
şi scaieţi. Cine a făcut intabularea şi a spus că acolo este păşune? Domnul Coşniţă...
16. Dl. viceprimat Tofan Costică: Este adevărat că acolo a lucrat Porumboiu câţiva ani şi a
lăsat o nenorocire acolo. Dar şi Asociaţia Micii Fermieri a însămânţat păşune, pentru
ameliorare. Deci nu ar fi o nenorocire.
17. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Cine a plătit însămânţarea?
18. Dl. viceprimat Tofan Costică: Asociaţia Micii Fermieri. Putem veni şi noi acum în
ajutorul lor, al crescătorilor de animale, pentru că ne mândrim cu astfel de oameni pe raza
comunei. Domnul Rîpanu chiar a contribuit cu iniţiativa la concesionarea păşunii către
crescători. Mai ales dacă procedura ne permite şi să ne recuperăm banii pentru lucrările
efectuate.
19. Dl. consilier local Artene Irimia: Doamna contabil, trebuia să âineţi cont cum era
terenul. Dacă nu era păşune când l-aţi preluat de la Porumboiu, de ce l-aţio concesionat ca
păşune? De ce nu aţi făcut investiţia?
20. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Renunţaţi la contract. Altfel nu se poate. De ce aţi
arat-o?
21. Dl. consilier local Artene Irimia: De ce nu se dă hotărâre de consiliu local să se
reamenajeze pajiştea şi să se meargă în paralel cu contractul?
22. Dl. primar Zaharia Liviu: Doamna secretar a emis deja adrese pentru a solicita oferte
pentru lucrări, să aproximăm costurile.
23. Secretar Şălaru Mihaela: Cu ofertele pe care le-am primit până acum, doar lucrările
mecanice pentru ameliorare sunt undeva până în 1.000 lei/ha. Pentru amestecul se seminţe,
ierburi, aşteptăm răspunsul de la Institutul de Pajişti de la Braşov. Le-am comunicat o
solicitare pentru preţ şi cantitatea necesară per hectar.
24. Dl. Rîpanu Emil: Doar o lucrare 1.000 lei? Aducem utilaje noi…
25. Dl. viceprimar Tofan Costică: Nu. Toate lucrările mecanice necesare 1.000 lei.
26. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: De ce nu faceţi dumneavoastră lucrările şi vă
scutim de concesiune?
27. Dl. consilier local Artene Irimia: Contractul se prelungeşte de la sine?
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28. Secretar Şălaru Mihaela: Sunt prevederi în contractul cadru. Prelungirea este de până la
jumătate din perioada iniţială, fără să depăşească 10 ani. Putem încheia act adiţional, cu
hotprâre de Consiliu Local, pentru recuperarea anuală, până la sfârşitul contractului, a
sumelor reprezentând lucrările efectuate şi achitate de către primărie. Dar se poate şi varianta
efecturării lucrărilor de către dumneavoastră şi scutirea de la plata revedenţei. Dar tot cu
hotărâre de C.L. şi act adiţional.
29. Dl. Rîpanu Emil: Doamna contabil, dacă nu îmi scot banii şi acolo nu răsare iarba? Nu
pot pierde chiar tot.
30. Dl. primar Zaharia Liviu: Deci dumneavoastră sunteţi de acord să faceţi lucrările şi noi
să vă scutim de redevenţă...
31. Dl. Rîpanu Emil: Când îmi scot eu banii, doamnă? Sunt prea puţini ani în contract!
32. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Odată ce aţi concesionat-o, v-aţi făcut calculele.
33. Dl. consilier local Snadu Costică: Doamnă, să ştiţi că este păşune concesionată şi după
dig. Ne-a mâlit vara asta de 3 ori! Nu am putut păşuna, nimic. Ne-a despăgibit cineva?
34. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Aţi venit la noi? De ce nu vă faceţi asigurare?
Faceţi-vă asigurare.
35. Dl. Mocanu Marinică: Domnule, nu a ştiut nimeni ce a rămas din urma lui Porumboiu.
36. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Trebuia să nu o luaţi şi gata.
37. Dl. Mocanu Marinică: Domnul primar a zis clar că altă păşune nu mai este.
38. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Eu nu am bani prinşi în buget pentru amenajamente
pastorale.
39. Dl. Rîpanu Emil: Ne omorâţi de tot.
40. Secretar Şălaru Mihaela: Facem încă o hotărâre pentru rectificare.
41. Dl. Mocanu Marinică: Noi renunţăm la contract. Şi cine o ia?
42. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie găsită păşune.
43. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Soluţia ar fi ca domnii să îţi pună singuri păşune.
44. Dl. viceprimar Tofan Costică: Doamna contabil! Asta nu este o soluţie! Trebuie găsită o
soluţie! Cum adică nu, şi nu şi ar nu? Dacă pe ei, crescătorii de animale, nu îi susţinem, pe
cine să susţinem? Sunt oamenii noştri, ce să facem cu ei? Rămânem şi susţinem pe cei de la
ajutorul socialm şi gata? Cum să nu găsim o soluţie legală? Zicem că nu şi gata?
45. Dl. primar Zaharia Liviu: Noi am făcut demersuri. Dumneavoastră trebuie să vă
asumaţi că plătiţi după aia.
46. Dl. Rîpanu Emil: Trebuie să ne prelungiţi contractele.
47. Dl. primar Zaharia Liviu: Prelungim şi gata.
48. Dl. consilier local Artene Irimia: Deci se permite prelungirea? Au preemţiune? Atunci
permiţi-le să îşi găsească ei utilaje pentru lucrări.
49. Dl. primar Zaharia Liviu: Poate găsiţi dumneavoastră soluţia..dacă este mai ieftin. Dacă
plătim noi, eşalonăm. Dacă plătiţi voi, recuperaţi.
50. Secretar Şălaru Mihaela: Pentru amble variante, doar prin hotărâre de Consiliu Local şi
act adiţional la contracte.
Fiind încheiate discuţiile, se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre aflate pe
ordinea de zi.
Punctul nr. 1:
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti, luna
octombrie 2019 – rectificarea a III-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 rectificat bugetul cu suma totală de 100.000 lei,
primiţi de la Consiliul Judeţean, pentru situaţii de extremă dificultate. Am rectificat în minus
cu 40.000 lei la încasările la amenzi, pentru că se recuperează foarte greu. Restul de 60.000
lei i-am alocat la salubrizare – 40.000 lei, pentru reparaţii gunoieră şi alte servicii, iar
20.000 lei pentru piese de schimb pentru diferite autoturisme din dotarea primăriei.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cine se ocup[ de parcul auto din dotarea primărie, că
tot aud că se strică...cine este responsabil?
3. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Le reparăm la Anta 95. din 2018 avem contract
încheiat cu ei. Cine să se ocupe? Gospodarul comunei – viceprimarul.
4. Dl. viceprimar Tofan Costică: Aşa ar trebui...
5. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ce garanţie avem că e stricată şi că se repară? Sunt
aduse piesele stricate care au fost schimbate?
6. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Dacă s-a stricat, înseamnă că nu mai merge! Deci
trebuie dusă la service. Nu facem ancheta a cui a fost vina.
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu nu am spus de anchete. A doua nedumerire: cum
se fac achiziţiile?
8. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Există angajat la achiziţii. Doamna Silitră. O puteţi
interpela.
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu o văd aici. Se studiază ofertele?
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Se fac pe SEAP achiziţiile. Se studiază preţul, distanţa, mai
multe criterii.
11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Puteţi să o chemaţi, să ne arate şi nouă un dosar de
achiziţie? Să vedem pe ce criterii..La trotuare, cum s-a făcut achiziţia şi s-a atribuit contractul
la o societate înfiinţată de 3 zile. Ce .C.V. are, ce lucrări a mai făcut?
12. Dl. consilier local Creţu Dorin: Nu trebuie neaparat să aibă 10 ani vechime.
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Tot aceeaşi firmă o vedem de 4 ani de zile, la toate
achiziţiile.
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Să înţeleg că nu e bine să facem nimic?
15. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu să nu faceţi nimic. Dar să faceţi corect. Ce,
lucrarea cu trotuarele de anul trecut a fost bună? Nu le-am spus să pună folie? A ieşit deja
iarba printre pavele. Umblăm cu ierbicid...
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 nici o “abţinere” - proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti, luna octombrie
2019 – rectificarea a III-a, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Chiriţoiu Viorel, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de
zi:
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de deszapezire si
combaterea poleiului pe drumurile comunale din administrarea comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, in perioada de iarna 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Noi avem buldoexcavatorul. Dar din experienţa anilor trecuţi,
ştim că la noi iernile sunt scurte şi severe. Şi este necesar să se intervină în acelaşi timp pe
mai multe tronsoane de drum, în mai multe puncte: pe direcţia Gura Văii, Pogăneşti,
Chersăcosu şi spre Budu şi Voloseni. Este nevoie să mai căutăm o firmă. Va fi greu, pentru
că până acum lucram cu o firmă, dar nu mai au utilaje. Trebuie să căutăm. Chiar dacă am
întrebat fermieri de pe zona noastră, dacă sunt tentaţi să îşi cumpere utilaje, au spus că
învestiţia nu justifică beneficiul.
2. Dl. consilier local Creţu Dorin: Nu reu;e;te unul singur..Mai intervin cei cu firma de
transport, care au autobuyele.
3. Dl. viceprimar Tofan Costică: Dar ei intervin cu nisip cu sare. Pe noi nu ne încântă partea
cu sarea, pentru că ne strică drumurile.
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Am rugat de data aceasta pe doamna secretar, ca în proiectul
de hotărâre să fie împuternicit domnul viceprimar pentru ducerea la îndeplinire. Are
rugămintea mea şi a Consiliului Local.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Anul trecut nu era aşa?
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu.
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 nici o “abţinere” - proiectul de
hotărâre privind aprobarea „Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe
drumurile comunale din administrarea comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, in perioada
de iarna 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Chiriţoiu Viorel, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de
zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse de merit, de studiu şi
sociale, şi a cuantumului acestora, acordate pentru elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1
Stănileşti, pentru anul şcolar 2019-2020.
Se trece la discuţii.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă citesc propunerea cu numărul de burse şi cunatumul loc,
cum a fost solicitată de către doamna director: de merit 20 – 200 lei, de studiu 10 – 150 lei şi
sociale 12 – 100 lei.
2. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Apropo de şcoală, domnul consilier Drăghici trebuie
înlocuit în Consiliul de Administraţie al şcolii. nu poate veni la şedinţe. Să fie înlocuit cu
altcineva.
3. Dl. viceprimar Tofan Costică: Era bine dacă venea doamna director. Aş fi avut o serie de
întrebări, legat de burse, din partea părinţilor de la Pogăneşti. Am înţeles că nu s-au respectat
anumite criterii.
4. Dl. consilier Artene Irimia: Există anumite criterii de respectat. Dar la burse sociale ştiu
că nu erau solicitări, nu prea făcea lumea dosare.
10

5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Trebuie soluţionate şi problemele de la Pogăneşti, de la
şcoală.
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 nici o “abţinere” - proiectul de
hotărâre privind aprobarea numărului de burse de merit, de studiu şi sociale, şi a
cuantumului acestora, acordate pentru elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Stănileşti, pentru
anul şcolar 2019-2020, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Chiriţoiu Viorel, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de
zi:
4. Proiect de hotărâre pirvind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale
Stănileşti, care vor funcţiona în anul şcolar 202-2021.
Se trece la discuţii.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este vorba despre reţeaua şcolară şi despre desfiinţarea
simultanului. Efortul va fi mai consistent din partea noastră.
2. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Trebuie achiziţionat un microbuz mai mare, cu 27 de
locuri.
3. Dl. consilier Artene Irimia: Dacă nu de dă de la Guvern, trebuie achiziţionat unul de la
bugetul local. Dar mare.
4. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Eu revin cu propunerea să punem pe altcineva în locul lui
Nică Drăghici.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Am sperat că ne va da Guvernul. Dacă nu, va trebui să luăm
noi.
6. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Dacă se tot strică microbuzul, reparaţia să fie la vedere. Să
ştim ce se strică ş ice se înlocuieşte. Cu o comisie numită la sfârşit de an, să se dea la scădere.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Eu am solicitat piesele înlocuite de la service. Le avem în parc.
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 nici o “abţinere” - proiectul de
hotărâre pirvind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Stănileşti, care vor funcţiona în
anul şcolar 202-2021., este aprobat.
Discuţii:
1. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Deci, trebuie să îl înlocuim pe domnul Drăghici. Să fie
propus altcineva şi să votăm înlocuirea acum. Şi cum multe probleme sunt de la Pogăneşti, ar
trebui să îl înlocuiască domnul viceprimar Tofan.
2. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ar fi urât din partea mea să refuz. Pentru că reprezentanţii
Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii ar trebuie să fie şi primarul şi
viceprimarul, pentru că nu poţi fi reprezentant dacă nu cunoşti problemele şi nu poşi da
soluţii.
3. Secretar Şălaru Mihaela: Dacă mai sunt alte propuneri? Şi dacă veţi fi de acord, atunci
suplimentăm cu proiectul acesta de hotărâre, pentru modificarea hotărârii din luna
septembrie, cu reprezentanţii C.L. în C.A. al şcolii. Deci, va fi considerată hotărâre de
Consiliu Local.
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4. Dl. consilier Drăghici Ioan: Eu mă retrag.
Cu 13 voturi “pentru” (grupul consilierilor locali P.S.D. şi P.N.L.) şi un vot
“împotrivă” – domnul consilier local Bejan Vasilache, domnul viceprimar Tofan Costică, este
ales reprezentantul Consiliului Local al comunei Stănileşti în consiliul de admnistraţie al
Şcolii Nr. 1 Stănileşti, în locul domnul consilier Drăghici Ioan.
1. Dl. consilier Bejan Vasilache: Nu sunt de acord pentru că ar trebui să îl înlocuiască tot
cineva de la P.S.D.
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 30.10.2019, se
declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
CHIRIŢOIU VIOREL

Secretar general al comunei Stănileşti,
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul general al comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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