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PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 22.11.2019, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti,
judetul Vaslui - convocată în baza dispoziţiei Nr. 314/18.11.2019, a primarului comunei
Stănileşti.
Din totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenţi. La şedinţă participă şi doamna
Gugiuman Luminiţa, Referent-Contabil, din partea Compartimentului Financiar-Contabil al
aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti.
Secretarul comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia domnilor
consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30.10.2019. Cu 14 voturi
„pentru”, nici un vot „impotriva” şi o „abţinere” – domnul consilier local Huzum Sebastian întrucât a absentat la şedinţa menţionată - procesul verbal al şedinţei este aprobat.
Domnul consilier local Chiriţoiu Viorel, 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,
rectificarea a IV-a – luna noiembrie.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii “Lucrări de întreţinere covor asfaltic drum Gura
Văii – Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”, suplimentarea
ordinii de zi este aprobată.
1. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Domnule primar, poate ne spuneţi şi nouă, de ce am
fost convocaţi în şedinţă extraodrinară, ce era atât de urgent? Vreo situaţie deosebită, forţă
majoră? Ce situaţie deosebită este referitoare la indicatorii tehnico-economici de la drum? Nu
era mai urgent aprobarea indeicatorilor tehnico-economici de la grupurile sanitare pentru
şcoli?
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu este gata documentaţia pentru grupurile sanitare. Ce să
aprobăm? Dacă nu este gata...
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3. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ce vă interesează pe dumneavoastră? Trece anul
acuşi şi ne vor lua banii daţi pentru grupurile sanitare. Şi nici documentaţia nu este făcută,
nici atât măcar. Dar îmi răspundeţi, vă rog, de ce a fost urgenţă la şedinţă?
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Ca să scoatem la licitaţie pe S.E.A.P. drumul. Pentru că este
gata documentaţia.
5. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci nu vă interesează grupurile sanitare de la
şcoală?
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Toate sunt priorităţi. Noi lucrăm, dumneavoastră doar criticaţi.
Ce să aprob dacă nu am nici un indicator?
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi la drum aveţi?
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Da. De asta e şi proiect de hotărâre.
Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti,
rectificarea a IV-a – luna noiembrie.
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. Gugiuman Luminiţa: Se suplimentează bugetul cu 15.000 lei. La parte de venituri,
au fost alocaţi 10.684 lei de la Consiliul Judeţean pentru lucrările de la P.U.G. La partea de
cheltuieli, banii au fost puşi la capitolul drumuri şi poduri, pentru activităţi de deszăpezire şi
achiziţionare de material antiderapant. La secţiunea de dezvoltare, la parte de investiţii
bugetul s-a diminuat cu suma de 100.000 lei, cu studiul de fezabilitate pentru proiectul cu
asfaltarea altor drumuri comunale, pentru că nu s-a mai pus în practică. Banii au fost mutaţi la
aducţiunea cu gaze naturale, pentru avize şi studiu de fezabilitate.
La obiectivul de investiţii “Refacere covor asfaltic drum Gura Văii - Pogăneşti”, s-a
schimbat doar denumirea în “Lucrări de întreţinere covor asfaltic drum Gura
Văii – Pogăneşti”.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cât costă în total, la finel refacerea drumului?
3. Dna. Gugiuman Luminiţa: Vă spunem la punctul 2 de pe ordinea de zi.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi la gaze, studiul de fezabilitate cât costă? Nu avem
finanţarea, dar facem studiu de fezabilitate şi plătim hârtii.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Aşa se cere. Ne trebuie documentaţie pentru finanţare. Ce să
depunem la finanţare? Aşa aţi făcut şi la studiul de fezabilitate pentru asfalt la drumuri. Şi pe
lângă studiul de fezabilitate ne mai trebuie şi ridicări topo. Aici există deja un contract
încheiat cu o firmă specializată, mai trebuie obţinute avizele de la drumuri şi altele. Vă putea
explica mai bine domnul inginer de la drumuri, dar dumnealui este în concediu săptămâna
asta.
6. Dl. consilier local Artene Irimia: Are mai mult concediu, decât lucrează...
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Banii comunei trebuie cheltuiţi cum trebuie.
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă nu facem documentaţia, nu putem depune la finanţare.
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ar trebui solicitaţi bani din alte surse, de la Guvern,
fonduri europen..ceva.
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Oricum astea sunt cheltuieli neeligibile. Acum e vorba despre
gaze.
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11. Dl. consilier local Artene Irimia: Ce proiect rămâne până la urmă cu gazele? Noi ne
încadrăm până la urmă într-un proiect mai mare?
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Suntem în proiect cu Lunca Banului. Iar racordarea se va face
de la Huşi. Am discutat şi cu primarul de la Huşi. Avem avizul verbal şi de la Gaz-Est. Este
un proiect de anvergură.
13. Dl. consilier local Artene Irimia: De ce nu priviţi proiectul ca un întreg? Când va fi un
proiect fezabil, atunci vom arunca bani.
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Să ştiţi că cei de la Hoceni şi cei de la Pădureni au primit
finanţare de la Comisia de Prognoză.
15. Dl. consilier local Artene Irimia: Este ca un avorton din start, acest proiect. Conducta de
gaz de la Huşi este subdimensionată. Sunt commune cum este Târzii, Olteneşti, Creţeşti, prin
care trece conducta cu gaze şi nici una dintre ele nu este racordată la gaz. Noi acum aruncăm
cu bani.
16. Dl. primar Zaharia Liviu: Eu am fost la domnul Tighici de la Gaz-Est. Chiar ne
aşteptau să depunem proiect, împreună cu Lunca Banului. Vom depune la Minister pentru
finanţare. La fel aţi făcut şi cu asfaltul.
17. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aici nu aţi terminat cu asfaltatul, nici la Gura Văii.
18. Dl. consilier local Antohi Ionel: Care este valoarea studiului de fezabilitate la gaz?
19. Dl. primar Zaharia Liviu: 93.000 lei, Fără T.V.A.
20. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Se duc miliardele….Dacă nu ai certitudinea că se
va face proiectul, de ce se cheltuie?
21. Dl. primar Zaharia Liviu: Supunem la vot.
Cu 10 voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L. şi domnii consilieri locali
Bejan Vasilache, Huzum Sebastian, Drăghici Ioan, nici un vot “împotrivă” şi 5 “abţineri” –
domnii consilieri locali Antohi Ionel, Axinte Paul Dan, Ciobanu Ion, Artene Irimia şi Snadu
Costică, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti,
rectificarea a IV-a – luna noiembrie, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct de pe ordinea de zi a şedinţei:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Lucrări de întreţinere covor asfaltic drum GuraVăii – Pogăneşti, comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive. Este ataşat proiectului
referatul compartimentului Finaciar-Contabil.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este vorba despre drumul de la Gura Văii la Pogăneşti, doar că
s-a schimbat denumirea proiectului iniţial. Dacă nu se intervine se strică de tot.
2. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Dar nu 30 de miliarde, nu era a;a ini’ial.
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Plata o facem pe 5 ani. Dacă aveţi finanţare, daţi banii din
primul an.
4. Dl. consilier Axinte Paul Dan: De ce nu vă interesaţi la Guvern pentru fonduri, sau pe
fonduri europene pentru finanţare? Dacă tot s-a plătit datoria. Şi dacă tot îl aveţi acum pe
“Gorban” prim-ministru.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Axintem, ne rezervăm dreptul de a vă acţiona în
instanţă. Chiar voi discuta cu avocatul. Nu aveţi dreptul de a ironiza numele unui primministru.
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6. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Eu? La televizor îl fac unii în toate felurile.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu mai lucrează constructorii, pentru că nu mai sunt bani. Sau blocat lucrările. Dacă o să găsim o portiţă, o să depunem pentru finanţare.
9. Dl. consilier local Artene Irimia: Haideţi domnule! Nu ne mai păcăliţi ca la grădiniţă!
Cum adică, o investiţie odată începută şi finanţată de la bugetul local, nu mai poţi să ceri
finanţare din altă parte!
10. Dl. consilier local Antohi Ionel: Câţi bani se adună la bugetul local din taxe şi impozite,
fără banii de la Consiliul Judeţean sau de la Guvern?
11. Dna. Gugiuman Luminiţa: Trebuie întrebat la taxe şi impozite.
12. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Cine a făcut documentaţia?
13. Dl. primar Zaharia Liviu: July Expert.
14. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Normal…..
15. Dl. consilier Artene Irimia: Noi am spus aşa în Consiliul Local? Că facem drumuri
pentru ca alţii să treacă pe le cu maşinile de mare tonaj şi să le distrugă?
16. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Dar 30 de miliarde?...Ce primărie îşi permite cheltuiala
asta din bugetul local?
17. Dl. consilier local Artene Irimia: Dacă acum covorul asfaltic este fisurat, crăpat, aveţi
garanţia că cel ce se va pune va rezista?
18. Dl. consilier Axinte Paul Dan: La cheltuială de 30 de miliarde, îi trebuie doar o
documentaţia aşa simplă? Fără documentaţii, fără studii?
19. Dl. primar Zaharia Liviu: O să vină proiect după.
20. Dl. consilier Axinte Paul Dan: De ce vă grăbiţi?
21. Dl. primar Zaharia Liviu: Să scoatem la licitaţie.
22. Dl. consilier local Artene Irimia: De ce nu vă grăbiţi aşa şi cu toaletele pentru copii la
şcoală? Să nu mai trebuiască să tremure de frig prin curte şcolii cu pantalonii în mână?
23. Dl. primar Zaharia Liviu: Faceţi cum credeţi!
24. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Cum să angajaţi primăria în asemenea cheltuieli? De ce
nu căutaţi alternative?
25. Dl. primar Zaharia Liviu: Să trecem la vot.
Se trece la vot. Cu 7 voturi “pentru” – domnii consilieri locali: Tofan Costică,
Chiriţoiu Viorel, Dobă Ciprian, Creţu Dorin, Mitrofan Teodor, Pîndaru Costel şi Sandu
Costică, 5 “abţineri” – domnii consilieri locali Axinte Paul Dan, Ciobanu Ion, Antohi Ionel,
Drăghici Ioan, Bejan vasilache şi 3 voturi “împotrivă” – domnii consilieri locali Balan
Claudiu, Huzum Sebastian şi Artene Irimia, proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de întreţinere
covor asfaltic drum Gura Văii – Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”, nu este
aprobat.
Se trce la discuţii:
1. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Pentru cei de la Budu sau de la Voloseni de ce nu faceţi
nimic? Aţi blocat bugetul de acum pe 5 ani.
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Ar fi 6,26 miliarde lei pe an.
3. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Acolo sunt probleme de terasament, de structură la
drum şi trebuie rezolvate mai întâi.
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4. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Este o problemă la Budu. Aţi fost şi dumneavoastră
acolo. La cetăţeanul Culiţă Gârscă....dacă nu se toarnă ciment în zona acolo se dărâmă casa.
5. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Haideţi să rezolvăm şi alte probleme. Nu spun că nu
trebuie făcut şi drumul, pentru că îl folosesc şi la Pogăneşti şi la Chersăcosu. Dar haideţi mai
întâi să îi oprim pe cei cu tirurile să distrugă drumul de la tonajele depăşite. Şi să ştiţi că şi
druml de la Pogăneşti la Chersăcosu a cedat şi are probleme.
6. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Se poate rezolva problema cu drumul de la Gura
Văii la Pogăneşti într-un singur an şi cu mai puţini bani. Trebuie reparat doar pe unde trebuie.
7. Dl. consilier Axinte Paul Dan: La stadion mai faceţi recepţia? Pentru că se dărâmă.
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Am vorbit cu constructorul. Dar trebuie să vină şi să
pregătească clădirea pentru recepţie. Şi nu vrea.
9. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Păi se părăgineşte clădirea. De ce nu vă zbateţi?
10. Dl. viceprimar Tofan Costică: În 2016 s-a încercat recepţia clădirii, dar s-a amânat. Aţi
fost şi dumneavoastră în comisie. După, constructorul a revenit, însă tot trebuie să mai facă
anumite chestiuni. Până nu le face, nu se poate.
Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe Ordinea de zi a Sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul Vaslui, din data de
22.11.2019, 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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