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Încheiat în data de 12.12.2019, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judeţul
Vaslui - convocată în baza dispoziţiei Nr. 325/04.12.2019 a primarului comunei Stănileşti.
Din totalul de 15 consilieri locali, 14 sunt prezenţi, 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, domnul Silitră Dănuţ, Consilier Superior, din partea Compartimentului
Financiar-Contabil (Taxe şi
Impozite), doamna Silitră Violeta, Consilier
Asistent – responsabil achiziţii, preot paroh Flavius Iosif, din partea Parohiei Pogăneşti –
Filia Chersăcosu.
Secretarul comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia domnilor
consilieri locali procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.11.2019. Cu 14 voturi
„pentru”, nici un vot „împotrivă” şi nici o „abţinere”, procesul verbal al şedinţei este aprobat.
Domnul primar, Zaharia Liviu, propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte
de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări şi servicii privind
întreţinerea, consolidarea şi reparaţia drumurilor publice, podeţelor, cişmele, aflate în
patrimoniul U.A.T. Comuna Stănileşti, pentru anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Înfiinţare Reţea de
Distribuţie Gaze Naturale în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Cu Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot
„împotriva” şi nici o „abţinere”, suplimentarea este aprobată.
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 modificarea, începând cu anul 2020 a nivelului valorilor
impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a
amenzilor prevăzute de Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, la nivelul U.A.T.
Comuna Stănileşti, prin indexarea acestora cu rata inflaţiei în procent de 4,6%.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 93.240,77 lei,
parohiei Chersăcosu, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în vederea realizării lucrărilor
de construcţie la obiectivul “Construire Clădire Biserică Ortodoxă, localitatea
Chersăcosu, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
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3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti, luna
decembrie 2019 – rectificarea a V-a.
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Concesiune înregistrat la
Primăria comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, cu Nr. 217/24.01.2005, încheiat cu C.M.I.
Dr. Maftei Carmen Ionela.
5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui post contractual de cadru tehnic, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, conform
prevederilor O.M.A.I. Nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a
consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un
cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă constituit la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din
Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
general al unităţii administrativ-teritoriale comuna Stănileşti, pentru anul 2019.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii creanţelor debitorilor persoane fizice
declaraţi în stare de insolvabilitate din evidenţa curentă a Primăriei comunei Stănileşti
şi trecerea lor într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din Legea
Nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2020 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
Fiind încheiate discuţiile, se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre aflate pe
ordinea de zi.
Punctul nr. 1:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul 2020 a nivelului valorilor
impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a
amenzilor prevăzute de Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, la nivelul U.A.T.
Comuna Stănileşti, prin indexarea acestora cu rata inflaţiei în procent de 4,6%.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este prezent domnul Silitră, din partea compartimentului Taxe
şi Impozite. Cel mai bine ne poate explica el despre modificările care au intervenit.
2. Dl. Silitră Dănuţ: După cum ştiţi, anual prin hotărârea consiliului local se aprobă taxele şi
impozitele locale. Prin hotărâre, impozitele pot fi mărite sau pot rămâne la acelaşi nivel. Dacă
se decide mărirea, Consiliul Local poate să le modifice cu până la 20%. Însă, în proiectul de
hotărâre prezentat, am propus menţinerea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020, la
acelaşi nivel ca şi în anul 2019. Însă avem obligaţia legală de a le actualiza cu rata inflaţiei
anunţată de către I.N.S. pentru anul anterior – în acest caz, rata inflaţiei este de 4,6% conform
datelor oficiale. Ca să vă faceţi o idee, spre exmplu – la o clădire medie creşterea impozitului
este undeva la 3 lei, pentru un hectar de teren – de la 46 lei/ha, la 49 lei/ha, la un autoturism
cu o capacitate medie de 1600 cm3, creşterea este de 5 lei. Dacă aveţi întrebări.
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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 modificarea, începând cu anul 2020 a nivelului valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor
prevăzute de Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, la nivelul U.A.T. Comuna
Stănileşti, prin indexarea acestora cu rata inflaţiei în procent de 4,6%, 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:
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 93.240,77 lei,
parohiei Chersăcosu, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în vederea realizării lucrărilor
de construcţie la obiectivul “Construire Clădire Biserică Ortodoxă, localitatea
Chersăcosu, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Despre acest subiect am mai discutat în şedinţa anterioară. A
existat chiar şi un vot de principiu. Satul Chersăcosu are neaparat nevoie de o biserică nouă.
Biserica cea veche este improprie, impractică şi într-un stadiu foarte rău. Părintele Flavius,
aici prezent, aşteaptă de la noi un ajutor. După cum ştiţi, noi am mai ajutat şi alte parohii, ca
punct de plecare. Dacă aveţi întrebări, vă rog să expuneţi acum.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Părinte, care este valoarea totală a proiectului?
3. Pr. Flavius Iosif: 7 miliarde.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Inclusiv pictura?
5. Pr. Flavius Iosif: 7 miliarde fără pictură. Pictura se plăteşte pe metru pătrat. Şi sunt mai
multe tipuri de pictură, fiecare cu costuri diferite. Depinde...
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci vă duceţi peste 10 miliarde.
7. Pr. Flavius Iosif: Nu va depăşi 10 miliarde.
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule consilier, nu au ridicat clădirea şi deja au ajuns la
pictură?!
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci noi o să săpăm o groapă şi se va întâmpla ca la
Gura Văii. Aşa va rămâne. Nu zice nimeni să nu dăm bani, doar suntem toţi creştini,
ortodocşi. Toţi suntem de acord. Dar nu se pot risipi banii. Şi trebuie daţi la toate parohiile.
10. Pr. Flavius Iosif: Domnule consilier, staţi un pic. Nu puteţi spune aşa. Este o speculaţie.
Ce s-a întâmplat la Gura Văii nu este problema mea. Eu am făcut eforturi şi vă asigur că
pentru fiecare sumă pe care o solicit, vă asigur că vom căuta finanţare şi voi fac în continuare
eforturi – la Guvern, la Ministerul Cultelor, la Consiliul Judeţean…
11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: La Stănileşti construcţia bisericii a durat 30 de ani.
12. Pr. Flavius Iosif: La Stănileşti este catedrală. Nu încape comparaţie. Să ştiţi că biserica
de la Pogăneşti nu este pictată la interior şi supravieţuim şi aşa. Eu vă cer ajutorul pentru
început. Şi este un ajutor şi pentru oamenii din sat.
13. Dl. consilier local Artene Irimia: Părinte, văd că politică faceţi. Mă refer la politica
bisericii. Cealaltă politică vă priveşte. Dumneavoastră aveţi un deviz pentru lucrare. Ce faze
cuprinde la suma de 7 miliarde? Adică de unde pleacă şi unde se ajunge cu lucrarea?
14. Pr. Flavius Iosif: Ajunge cu lucrarea până la gri – la tencuială.
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15. Dl. consilier local Artene Irimia: Dumneavoastră biserica o faceţi pentru comunitate. Eu
doresc să aduc aminete faptul că, încă de la data la care s-a discutat în Consiliul Local
alocarea celor 30.000 lei – banii cu scandalul la poliţie, bine că s-au recuperate totuşi – eu am
propus încă de atunci să se construiască o biserică nouă. Dumneavoastră acum pedalaţi – şi
ne dăm seama ce se urmăreşte – dar, suntem toţi de acord pentru a se construi un lăcaş nou
pentru oameni, dar trebuie totuşi alocaţi bani şi pentru copii de la şcoală. La şcoală au fost
bani alocaşi şi nu s-a făcut nimic. De ce nu am completat din bugetul local banii alocaţi la
şcoli pentru WC-uri, să nu mai îngheţe cei mici cu pantalonii în mână în curtea şcolii? Şi
şcoala şi biblioteca sunt tot ale comunităţii. Trebuie acordată aceeaşi importanţă şi aceeaşi
atenţie. Doar să fim legaţi la ochi să nu ne dăm seama ce se urmăreşte.
16. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Artene, de la începutul mandatului dumneavoastră
– de fapt şi de la începutul mandatului meu – nu aţi aprobat nimic, dar nimic! Cu ceilalţi
consilieri locali am mai munci şi am mai reuşit să aprobăm ceva. Nu numai dumneavoastră,
şi eu şi domnul viceprimar, am insistat la preotul paroh de înainte de la Chersăcosu, când au
fost alocaţi banii, să facem o biserică nouă.
17. Dl. consilier local Artene Irimia: Bine. Şi atunci de ce nu l-aţi chemat să îi spuneţi?
18. Dl. primar Zaharia Liviu: I-am spus. Dar el s-a mulţumit că a primit banii şi atât.
19. Dl. consilier local Creţu Dorin: Domnule Artene, vă simţişi bine când nu vreţi nimic?
Nici gaz, nici biserică....
20. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Eu spun aşa. Această mână de ajutor dată de
Consiliul Local este un pas înainte pentru terminarea construcţiei. E clar că în 15 zile rămase
din decembrie nu se poate face nimic. Când se va face timpul favorabil, se pot demara
lucrările. Am văzut luni la simpozion că şi Preasfinţitul îl simpatizează pe părintele. Şi
proiectul nu este bătut în cuie. Nu este obligatoriu ca, Consiliul Local să dea toţi banii. Dar
dacă acordăm această sumă şi oamenii vor avea altă încredere să dea o mână de ajutor.
Oricum, până în luna iulie-august la anul Consiliul Local nu va mai putea da alte sume. Eu
zic să putem ajuta. Din prima trebuia gândit să se înceapă construcţie nouă acolo.
21. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Bravo domnule, aţi vorbit foarte bine.
22. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Şi banii de unde se iau?
23. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Mai bine dăm banii la biserică decât să se piardă şi
să se ducă înapiu la stat.
24. Dl. primar Zaharia Liviu: De unde se iau banii – asta este treaba doamnei contabil.
25. Dl. consilier local Artene Irimia: Şi noi de ce mai stăm atunci aici?
26. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Se vor lua banii de la capitolul reparaţii drumuri.
S-au făcut economii acolo anul acesta.
27. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Se iau de la drumurile de la Budu?
28. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: De la drumuri. Acolo era cea mai mare sumă
disponibilă. Ca să nu iau câteva mii de aici, câteva de dincolo şi tot aşa.
29. Dl. consilier local Artene Irimia: Doamna contabil, cum se iau banii de la asfalt de la
Pogăneşti?
30. Dna. Contabil Gugiuman Luminiţa: Nu este vorba despre banii de la asfalt. Sunt banii
de la lucrări neefectuate – cum erau banii de la pietruire. La Pogăneşti s-au reparat gropi, cu
asfalt.
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31. Dl. consilier local Artene Irimia: Atunci daţi bani mai mulţi, dacă sunt mai mulţi bani.
Hai să dăm mai mulţi!
32. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Luna viitoare….
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 10 voturi “pentru” – grupul consilierilor locali P.N.L., domnul consilier local
Bejan Vasilache, domnii consilieri locali Sandu Costică şi Drăghici Ioan, nici un vot
“împotrivă” şi 4 “abţineri” – domnii consilieri locali Artene Irimia, Axinte Paul Dan, Antohi
Ionel şi Ciobanu Ion - proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin
financiar în valoare de 93.240,77 lei, Parohiei Pogăneşti – Filia Chersăcosu, comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui, în vederea realizării lucrărilor de construcţie la obiectivul
“Construire Clădire Biserică Ortodoxă, localitatea Chersăcosu, comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui”, este aprobat.
1. Pr. paroh Flavius Iosif: Vă mulţumesc!
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Eu mă abţin pentru nesăbuinţa unora.
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Abţinerea este de fapt un “vot împotrivă” cosmetizat.
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 rectificarea bugetului local al comunei Stănileşti, luna
decembrie 2019 – rectificarea a V-a.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Dăm cuvântul doamnei contabil ca să ne explice mai bine.
2. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Avem două mutări. Sunt mutate cheltuielile de la un
alineat la altul, de la împietruire la ajutorare culte. Şi şcoala a bugetat cheltuielile altfel: Au
rămas bani necheltuiţi la cursuri de formare profesională, la deplasări, la poştă şi îi vor muta
la alte chltuieli cu alte bunuri şi servicii, ca să îi poată cheltui unde au nevoie. Deci sunt banii
şcolii, nu ai noştri. E o sumă undeva la 16.982 lei.
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Cei 16.000 lei, de ce nu îi dăm unor copii care au
nevoie?
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Sunt banii lor, ai şcolii, ei îi chleltuie. Ei îi folosesc.
Dacă nu îi folosesc, se duc înapoi la bugetul de stat. Îi cheltuie cu alte bunuri şi servicii.
5. Dl. consilier local Artene Irimia: Mă gândeam că eventual cu banii aceştia, cu ce a venit
de la stat şi mai puneam şi noi şi reuşeam să facem toaletele la şcoli.
6. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Să nu încurcăm sursele de finanţare.
7. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Eu vreau să spun ceva. Domnul Creţu s-a supărat pe
mine că nu am votat pentru banii la biserică. Dar să ştiţi – la Budu nu s-a făcut nimic, absolut
zero. La biserică nu mergem pe drumuri ca să ajungem? Eu nu am cum să fiu împotriva
bisericii, niciodată. Dar drumul ăsta spre Budu este rău de tot. Mai ales când vin intemperiile.
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 decembrie 2019 –
rectificarea a V-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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4. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Concesiune înregistrat la
Primăria comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, cu Nr. 217/24.01.2005, încheiat cu C.M.I.
Dr. Maftei Carmen Ionela.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Să ştiţi că la ultimul control al D.S.P. am rugat personal pe cei
de la D.S.P. să acorde aviz de funcţionare pentru cabinet. Clădirea este veche.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Tot pentru aceeaşi clădire se prelungeşte contractul?
Credeam că e mutat deja.
3. Secretar general Şălaru Mihaela: Nu se pot muta cabinetele deocamdată. Perioada de
monitorizare a proiectului într-adevăr s-a finalizat. Dar sunt câteva proceduri de urmat, nu s-a
schimbat destinaţia clădirii – fapt posibil doar prin hotărârea Consiloului Local. De
asemenea, trebuie să contactăm partenerul pe care l-am avut în proiect, cei de la Asociaţia
“Totul pentru Viaţă”, să inventariem bunurile. La începutul anului au fost alocate fonduri prin
hotărârea de buget pentru funcţionarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice. Iar acolo
mai avem încă 5 colegi angajaţi pentru care trebuie să găsim o soluţie. În plus, pentru a fi
mutate cabinetele medicale acolo am înţeles că trebuie obţinute anumite avuze şi autorizaţii
pentru spaţii. Iar obţinerea lor presupune anumite modificări care trebuie aduse clădirii. Vom
discuta cu medicii pentru a vedea ce măsuri sunt necesare.
4. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Deci concesionarea se face pe spaţiul actual. Trebuie
rezolvată asta şi după, mutăm spaţiul.
5. Dl. consiler local Axinte Paul Dan: De ce nu obţine primăria avizele?
6. Secretar general Şălaru Mihaela: Noi avem deja toate avizele pentru clădire. Şi de la
I.S.U. şi de la D.S.P. Dar se pune problema dacă modificările necesare presupun înnoirea
avizelor sau dacă trebuie obţinute avizele pe cabinet.
7. Dl. viceprimar Tofan Costică: Nu ştiu dacă poate merge concomitent cu două activităţi.
Adică dacă poate funcţiona şi dispensar şi altceva în aceeaşi clădire. Era binevenit şi să
renovăm dispensarul. Să alocăm sumele necesare. Şi să funcţioneze în continuare Centrul de
Zi şi biblioteca acolo.
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Şi unde mutăm cabinetele pe timpul renovării?
9. Dl. consilier local Artene Irimia: Oricum trebuie alocaţi bani. Faceţi o consultare cu
medicii. Eventual, pe timpul renovării îşi organizează activitatea pe cabinete, pe încăperi.
10. Dl. viceprimar Tofan Costică: Renovăm dispensarul de la zero. Nu cred că durează mai
mult de 2 luni. Şi facem biblioteca cu Centrul de Zi. Eu zic că mi se pare o idee foarte bună.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Acolo trebuie subzidit, tencuială….Nu se face 2 luni. Mai
bine accesăm fonduri pentru dispensar nou, în altă locaţie. Facem studiu de fezabilitate. ne
mai gândim. Dar le va da sigur aviz şi în clădirea nouă, cei de la D.S.P. Iar modificările cu
linoleumul şi faianţa nu e o investiţie prea mare.
12. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie asigurate filter de apă pentru cabinet,
linoleum, condiţii.
13. Secretar general Şălaru Mihaela: Vă rog să stabiliţi suma pentru redevenţă – conform
raportului de evaluare a rezultat 1,10 euro/m2 . Referitor la perioada pentru care poate fi
prelungit, conform prevederilor contractuale – este de până la jumătate din perioada iniţială a
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contractului, adică maxim 7,5 ani. Vă rog să propuneţi alte sume sau durată de prelungire sau
rămână acestea.
14. Dl. Silitră Dănuţ: Suma se va indexa annual cu inflaţia.
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 prelungirea Contractului de Concesiune înregistrat la Primăria comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, cu Nr. 217/24.01.2005, încheiat cu C.M.I. Dr. Maftei Carmen
Ionela, 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:
5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui post contractual de cadru tehnic, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, conform
prevederilor O.M.A.I. Nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a
consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un
cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Dăm cuvântul doamnei secretar ca să ne explice.
2. Secretar general Şălaru Mihaela: Conform unui ordin M.A.I. pentru comune cu peste
5.000 de locuitori, există obligaţia consiliilor locale de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. În
organigramă nu există acest post contractual. Am prezentat acum proiectul de hotărâre
deoarece este lefat de următorul proiect de hotărâre, cel privind reorganizarea S.V.S.U. la
nivelul UA.T.-ului. Modificările se impun ca urmare a intrării în vigoare în luna iunie a
anului acesta a unui ordin care ne obligă, ca în termen de 6 luni să asigurăm reorganizarea şi
dotarea S.V.S.U., conform noilor criterii şi să obţinem avizele necesare de la I.S.U. Vaslui.
Întrebări dacă sunt, vă rog.
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 înfiinţarea unui post contractual de cadru tehnic, în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, conform prevederilor
O.M.A.I. Nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi
operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, 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:
6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
constituit la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Stănileşti, judeţul
Vaslui.
Se trece la discuţii:
1. Secretar general Şălaru Mihaela: Noi avem obligaţia de a organiza S.V.S.U. de tip V1,
deşi avem peste 1000 de gospodării şi ne-am fi încadrat la tipul V2. Acest timp de serviciu ne
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obliga să achiziţionăm autospecială cu spumă şi apă. Dar, prin excepţie, rămânem la V1
deoarece ne aflăm la o distanţă de sub 20 km faţă de unitatea de pompieri de la Huşi, care are
în dotare acest tip de autospeciale.
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 înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul
Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, 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:
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din
Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
general al unităţii administrativ-teritoriale comuna Stănileşti, pentru anul 2019.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Dăm cuvântul doamnei secretar ca să ne explice.
2. Secretar general Şălaru Mihaela: Referitor la acest proiect de hotărâre, nu sunt multe de
spus. Aceasta este procedura de evaluare, conform prevederilor O.U.G 57/2019 privind
Codul Administrativ. Din comisie va face parte şi domnul primar. Evaluarea va fi făcută după
anumite criterii şi indicatori stabiliţi de actul normativ. Vă rog să faceţi propuneri.
3. Dl. consilier Artene Irimia: Doamna secretar, era normal totuşi ca evaluarea să o facă
cineva de acceşi capacitate intelectuală?
4. Secretar general Şălaru Mihaela: Nu vă pot răspunde, pentru că aş fi subiectivă.
Deocamdată, acestea sunt prevederile legale.
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule consilier, exact asta a fost problema şi când ni se
ceerea ca în comisiile de concurs pentru directorii de şcoală să facă parte consilieri locali. Dar
acum s-a scos.
6. Dl. consilier local Mitrofan Teodor: Propun în comisie pe domnul viceprimar Tofan
Costică.
7. Dl. consilier local Creţu Dorin: Eu propun pe domnul consilier Ciobanu Ion.
Întrucât nu mai există alte propuneri, se trece la votarea propunerilor şi a proiectului
de hotărâre.
Cu 14 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia pentru
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale comuna Stănileşti, pentru anul 2019, 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:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii creanţelor debitorilor persoane fizice
declaraţi în stare de insolvabilitate din evidenţa curentă a Primăriei comunei Stănileşti
şi trecerea lor într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din Legea
Nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Se trece la discuţii:
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1. Dl. Silitră Dănuţ: După cum ştiţi şi anul trecut am avut acest proiect de hotărâre, pentru că
ne dă voie Codul Fiscal prin articolul 265. Este vorba despre acele persoane care nu au bunuri
sau surse de venit. Şi sunt scoase pentru o perioadă din evidenţă, verificate anual, iar dacă nu
dobândesc venituri, ulterior sunt date la scădere. Anul acesta este vorba despre 34 de
persoane şi suma totală de 37.000 lei.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Sunt sume din amenzi sau de unde provin?
3. Dl. Silitră Dănuţ: Da, amenzi. Sumele diferă, unii au câte 200 lei, alţii 3.400 lei. Sunt
amenzi de circulaţie sau pentru alte fapte, la Legea 61. Dar sunt numai cu amenzi.
4. Dl. consilier local Artene Irimia: Toate sumele astea nu merg să fie trecute la muncă în
folosul comunităţii?
5. Dl. Silitră Dănuţ: Bad a. Dar aceştia au dosarele începute deja pentru insolvabilitate.
Întrucât nu mai există alte discuţii, se trece la votarea proiectului de hotărâre.
Cu 14 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea scoaterii creanţelor debitorilor persoane fizice declaraţi în
stare de insolvabilitate din evidenţa curentă a Primăriei comunei Stănileşti şi trecerea
lor într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din Legea Nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, 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:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2020 şi a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui.
Se trece la discuţii:
1. Dna. Silitră Violeta, responsabil achiziţii: Vă rog să ţineţi cont că este o formă iniţială a
programului de achiziţii pentru anul 2020. După aprobarea bugetului, îl definitivăm. La
investiţii avem modernizare Sală Polivalentă Stănileşti – a fost şi anul acesta, o trecem şi la
anul, grădiniţa de Stănileşti – începută în 2019, P.N.C.F. – continuare, Alimentarea cu apă –
cea începută acum mulţi ani.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Apropo de apă. Care este stadiul cu apa de la Budu?
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Acolo există o instalaţie executată fără nici un document în
spate. Fără avize, fără nimic. Nu putem să dăm drumul la apă în situaţia asta. Dacă pentru că
am branşat 5 oameni la Stănileşti a făcut reclamaţie domnul Axinte şi am luat amendă, acolo
că nu este nimic cum facem?
4. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Păi de ce nu aţi făcut corect? Doar eşti primarul comunei,
nu omul de serviciu.
5. Dl. consilier local Artene Irimia: Daţi-le drumul la oameni la apă la Budu şi mă asigur
personal că domnul Axinte nu face reclamaţie.
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Cu cei de la Ecoloc suntem deja în instanţă pentru alimentarea
cu apă.
7. Dl. consilier local Artene Irimia: Ce este în neregulă la Budu?
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Parctic nu exististă reţea de apă la Budu. Este ilegală. Oamnii
nu sunt vinovaţi, dar asta este. Nu râdeţi, domnule Artene. Nu e amuzant. Sunt lucruri
serioase.
9

9. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu mă amuză nimic. Sunt lucruri serioase.
10. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Încă ceva. Am fost la A.N.I.F. şi au spus că Pruteţul
aparţine Stănileştiului. Aţi spus că nu este al dumneavoastră. Faceţi o adresă şi verificaţi. Ca
să îl puteţi decolmata.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Axinte, este al A.N.I.F.-ului. Am verificat deja. Am
fost personal acolo şi am discutat cu domnul director. Am pus problema să punem noi
dieselul şi să efectuăm lucrarea, dar nu este al nostru. Nu era greu de făcut, dacă era al nostru.
Dar nu este.
12. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Ei spun că nu este al lor. Faceşi o adresă, ce este aşa de
greu?
13. Secretar general Şălaru Mihaela: Vom face o adresă, domnule Axinte. Şi dacă nu este
al nostru, vom căuta o modalitate legală care să ne permită efectuarea lucrărilor asupra
Pruteţului.
14. Dl. consilier local Artene Irimia: La P.U.G. aţi pus bani şi anul trecut. Se continuă
lucările care sunt, sau cum? Doar nu o iei de la zero în fiecare an? Iar la peitruire drumuri, nu
putem să aducem piatră concasată, spartă? În locul balastului sau ce mai este.
15. Dl. primar Zaharia Liviu: P.U.G. este lucrare multianuală, nu s-a finalizat. Are mai
multe etape. Iar la piatră concasată m-am gândit şi eu să aducem. Dar este foarte scumpă.
16. Dl. consilier local Artene Irimia: Era foarte bună în loc de balast. Cea spartă intră în
pământ. Chiar dacă facem mai puţin, dar să facem cum trebuie.
17. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Eu aş avea doamnă o întrebare, referitor la achiziţii. Cine
se ocupă? Şi pe ce considerente sunt făcute achiziţiile? La trotuare, la acoperiş..
18. Dna. Silitră Violeta: Eu mă ocup. Sunt lucrări sub pragul de achiziţii. Şi se face achiziţia
direct pe S.E.A.P. Căutăm cine este cu cel mai mic preţ sau cine este mai aproape. Sunt
dosarela achiziţiilor. Am listat catalogul pentru fiecare achiziţie. Vi-l arăt dacă doriţi.
19. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Axinte până la urmă ce vreţi? Vreţi să vă faceţi
firma de construcţii?
20. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Până la urmă cine alege executanţii?
21. Dna. Silitră Violeta: Eu.
Întrucât nu mai există alte discuţii, 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 anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 şi
a Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui,
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:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări şi servicii privind
întreţinerea, consolidarea şi reparaţia drumurilor publice, podeţelor, cişmele, aflate în
patrimoniul U.A.T. Comuna Stănileşti, pentru anul 2020.
Se trece la discuţii:
1. Dl. viceprimar Tofan Costică: În urma controlului efectuat de către Curtea de Conturi
anul acesta, au fost trasate anumite măsuri care trebuie aduse la îndeplinire de către primar,
viceprimar, de aparatul de specialitate şi chiar Consiliul Local. Pe fiecare sate am propus în
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planul de reparaţii poduri, podeţe, cişmele şi drumuri pentru pietruire, reparaţii. Este prinsă şi
reparaţia drumului de la Gura Văii la Pogăneşti, pentru asfaltare. Acum depinde dacă va fi
obşinută finanţare poate din altă parte sau de la Guvern.
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Ştiţi că eu nu am renunţat la ideea cu reasfaltarea drumului de
la Gura Văii la Pogăneşti. Şi voi încerca să accesăm fonduri de la Guvern pentru investiţie.
Dacă dumneavoastră nu ne-aţi dat votul de încredere.
3. Dl. consilier local Creţu Dorin: Să faceţi hotărâre de Consiliu Local pentru racordarea
gratuită a celor de la P.S.D. la gaz, vă rog!
4. Dl. viceprimar Tofan Costică: Am mai trecut în planul de reparaţii inclusive iginenizarea
albiei Pruteţului şi decolmatări pe sate, podeţe, ţanţuri şi cişmele.
5. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Să notaţi vă rog pentru reparaţie şi cişmeaua de la
Voloseni.
6. Dl. consilier local Artene Irimia: Să ştiţi că este posibil să obţineţi dragline de la A.N.I.F.
prin transfer.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Să ştiţi că am fost la directorul de la A.N.I.F. cu
vicepreşedintele de la Consiliul Judeţean şi nu au.
8. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Trebuie mers pe fir. Şi trebuie igienizate şi fântânile.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: S-a mai intervenit.
10. Dl. consilier Axinte Paul Dan: Trebuie făcute lucrurile ca lumea.
Întrucât nu mai există alte discuţii, 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 lucrări şi servicii privind întreţinerea,
consolidarea şi reparaţia drumurilor publice, podeţelor, cişmele, aflate în patrimoniul
U.A.T. Comuna Stănileşti, pentru anul 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:
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Înfiinţare Reţea de Distribuţie Gaze
Naturale în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Am terminat cu studiul de fezabilitate pentru proiectul cu
aducţiunea cu gaz. Trebuie să adoptăm hotărâre de aprobare a studiului, pentru a putea
depune proiectul la finanţare. Vreau să vă spun că, în cadrul discuţiei pe care am
purtat-o cu domnul ministru, acesta a fecilicat comuna pentru că a fost întocmit studiul de
fezabilitate. Alţi primari nu au îndrăznit asta, datorită probabil, a costurilor. Domnul ministru
m*a rugat să depunem studiul de fezebailitate foarte repede pentru finanţare. Proiectul de
aducţiune cu gaz are o parte parţială comună cu Lunca Banului: de la Huşi până la intrarea în
Stănileşti. Şi simt că am rămas dator cu o explicaţie de la şedinţa trecută. Domnule Artene,
am aici avizul de principiu a celor de la Gaz Est, în care este menţionat faptul că, conducta de
gaz de la Huşi suportă extindere. Vă rog să îl citiţi. În şedinţa trecută, am fost foarte
nemulţumit de exprimarea domnului Artene referitoare la proiectul cu aducţiunea cu gaz, pe
care l-a numit “avorton”. Îl rog să citească avizul.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şi sursa de finanţare care va fi?
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3. Dl. primar Zaharia Liviu: De la Guvern.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Noi aprobăm studiul şi indicatorii, şi dacă nu se
poate face proiectul? Cheltuielile făcute, cine le va suporta, primăria? Rămânem pierduţi.
5. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Le suportă statul. Trebuie să grăbim cu gazul. Am
văzut zilele acestea la televizor că va fi o ordonanţă cu racordarea gratuită. Şi cine ştie cât va
dura…
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule Axinte, faceţi exact ca în povestea cu drobul de sare.
Vă rog totuşi să vă informaţi.
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dacă nu de aici, de unde să mă informez?
8. Dl. ing. Corenel Moraru, responsabil urbanism: Este foarte probabil ca programul
P.N.D.L. 3 să fie lansat inclusiv pe gaze naturale. Cine va avea documentaţia pregătită şi va
depune, va obţine finanţare, pentru că este pe principul primul venit, primul servit. Când am
mers la domnul Tighici ne-a întrebat unde am stat vreme de 8 ani. Conducta este
dimensionată şi pentru Stănileşti şi pentru Lunca Banului. Trebuie să profităm de apropierea
pe care o avem de Huşi. Se va merge numai pe finanţare din alte surse. Este exclusă
finanţarea proiectului din bugetul local. Pentru că numai investiţia de bază se ridică la 72
miliarde.
9. Dl. consilier local Artene Irimia: Domnule inginer, tehnic vorbind, conducta de gaze de
pe zona industrială Huşi, poate asigura? Şi mai depinde ceva de U.A.T. Huşi? Ce anume?
10. Dl. primar Zaharia Liviu: De la Huşi avem nevoie de aviz. La alte comune nu a fost dat
avizul, dar noi avem avizul de principiu şi promisiunea că ne va da. Am fost cu domnul
primar de la Lunca Banului, la domnul primar Ciupilan de la Huşi şi avem promisiunea sa că
vom obţine avizul.
Întrucât nu mai există alte discuţii, se trece la votarea proiectului de hotărâre.
Cu 14 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii “Înfiinţare Reţea de Distribuţie Gaze Naturale
în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”, este aprobat.
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 12.12.2019, 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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