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Nr. 11.111/08.11.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat în data de 04.11.2021, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti, judetul
Vaslui, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilești convocată în baza
dispoziţiei Nr. 304/29.10.2021 a primarului comunei Stănileşti.
Din totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenţi. La ședință participă doamna Gugiuman
Luminița Mihaela, referent contabil. Secretarul general al comunei Stănileşti, Burcioagă Mihaela,
pune la dispoziţia domnilor consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local, din data de 26.10.2021. Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”,
procesul verbal al şedinţei este aprobat.
Domnul viceprimar Tofan Costică, dă citire proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de
zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Comuna Stănilești, județul Vaslui,
în cadrul Programului de finanțare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile publice finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, cu obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A
OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.1, CORP A, COMUNA
STĂNILEȘTI, JUDEȚUL VASLUI “.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și completării Programului anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2021, al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul
Vaslui – luna noiembrie.
Domnul viceprimar Tofan Costică, propune suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu 1
proiect de hotărâre, după cum urmează:
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al
comunei Stănilești, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, la
concursul organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Nr. 1
Stănilești.
Suplimentarea ordinii de zi se aprobă cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici
o „abţinere”. Ordinea de zi a şedinţei se aprobă se aprobă cu 15 voturi „pentru”, nici un vot
„împotriva” şi nici o „abţinere”.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Comuna Stănilești, județul Vaslui,
în cadrul Programului de finanțare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile publice finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, cu obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A
OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.1, CORP A, COMUNA
STĂNILEȘTI, JUDEȚUL VASLUI “.
Domnul viceprimar Tofan Costică, dă citire referatului de aprobare și anexei la proiectul
de hotărâre. Se trece la discuții:
1. Dl. viceprimar Tofan Costică: Înainte de a începe, vă anunțăm că pentru finanțare la programul
Anghel Saligny au fost depuse 2 proiecte: drumul de la Stănilești-Budu Cantemir-Bogdana
Voloseni-Gura Văii și cel referitor la alimentare cu apă sat Chersăcosu, înființare canalizare
Chersăcosu și Pogănești. Acum, referitor la proiectul de hotărâre privind reabilitarea termică a
Corpului A al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stănilești, vă citesc indicatorii tehnico-economici, valoarea
totală a investiției cu și fără T.V.A., valoarea contribuției proprii. Lucările prevăzute includ și
extinderea clădirii prin înființarea unei centrale termice și a unor grupuri sanitare, dotarea cu
panouri solare pentru apă caldă menajeră și o popmpă de căldură aer-apă.
2. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Anexele unde se fac?
3. D. viceprimar Tofan Costică: Conform proiectului, la distanțele necsare astfel încât să se
obțină avizul de la I.S.U.
4. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Dacă mai durează până se face proiectul, ar trebui să fie
făcută și o toaletă la biserică, ce e acolo...dacă se trage apă totuși....
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Când va începe proiectul, vom vedea. Ne orientăm. Alte
întrebări dacă aveți.
Întrucât nu mai există discuții, se trece la vot. Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva”
şi nici o “abținere”, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Comuna
Stănilești, județul Vaslui, în cadrul Programului de finanțare pentru creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice finanțat de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICĂ ȘI
ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.1, CORP
A, COMUNA STĂNILEȘTI, JUDEȚUL VASLUI “, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2021.
Se trece la discuții:
1. Dl. viceprimar Tofan Costică: Doamna contabil vă detaliază.
2. Dna. contabil Gugiuman Luminița: Am primit suma de 31.000 lei din fondul de rezervă al
Guvernului, la rectificare, veniți prin A.N.A.F. Sumele au fost mutate pentru a suplimenta anumite
capitole. Partea de salarii s-a diminuat cu 80.000 lei, de la indemnizații de hrană am luat suma de
40.000 lei, de la ajutoare sociale ume de 20.000 lei, de la iluminat public suma de 20.000 lei și de
la bunuri și servicii suma de 40.000 lei și de la carburanți 20.000 lei și au fost majorate următoarele
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cheltuieli: la partea de dezvoltare locală, la bunuri și servicii am suplimentat cu suma de 40.000
lei, pentru plăcuțe la case și indicatoare pentru nomenclatorul stradal, 160.000 lei la reparații
curente drumuri și suma de 51.000 lei pentru cheltuieli judiciare, pentru cheltuieli de judecată cu
avocați și executarea silită, rezultate din hotărârile judecătorești. Dacă aveți întrebări.
Întrucât nu mai există discuții, se trece la vot. Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva”
şi nici o “abținere”, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local
al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2021, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și completării Programului anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2021, al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul
Vaslui – luna noiembrie.
Se trece la discuții:
1. Dl. viceprimar Tofan Costică: Doamna de la achiziții nu este. Vă poate spune tot doamna
contabil despre ce este vorba în actualizare.
2. Dna. contabil Gugiuman Luminița: Deci, programul anual al achizițiilor publice a fost
actualizat cu codurile C.P.V. pentru care au fost suplimentate sumele în buget. Au mai fost
adăugate câteva coduri C.P.V. Rectificarea din buget trebuie să se reflecte în cadrul planului de
achiziții. Cam în asta constă.
Întrucât nu mai există discuții, se trece la vot. Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva”
şi nici o “abținere”, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării și completării
Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, al U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui – luna noiembrie, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței:
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al
comunei Stănilești, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, la
concursul organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Nr. 1
Stănilești.
Se trece la discuții:
1. Dl. viceprimar Tofan Costică: Proiectul de hotărâre este inițiat ca urmare a unei adrese venite
de la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. A fost trimisă după ce s-a întocmit ordinea de zi. Se
solicită un membru al consiliului local care să participe în cadrul comisiei de concurs, la proba
interviului, pentru ocuparea funcției de director al Școlii gimnaziale nr. 1 Stănilești. Faceți
propuneri.
2. Dl. consilier local Antohi Ionel: Propun pe domnul consilier local Bejan Marius Marian.
Întrucât nu mai sunt propuneri, se trece la vot. Cu 14 voturi „pentru”, nici un vot
„împotriva” şi o “abținere”, proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Bejan Marius
Marian, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul
organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stănilești, este
aprobat.
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Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judeţul Vaslui, din data de 04.11.2021, se
declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
SANDU COSTICĂ

Secretar general al comunei Stănileşti,
BURCIOAGĂ MIHAELA

Întocmit: Secretar general al comunei Stănileşti, Burcioagă Mihaela
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