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Nr. 8099/08.09.2022
PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 07.09.2022, 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. 255/06.09.2022 a primarului comunei Stănileşti.
Din totalul de 15 consilieri locali, 13 sunt prezenţi. Lipsesc domnul viceprimar Tofan
Costică și domnul consilier local Gîfei Robert-Ionică. Secretarul general al comunei Stănileşti,
pune la dispoziţia domnilor consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local, din data de 31.08.2022. Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”,
procesul verbal al şedinţei este aprobat.
Domnul Chirițoiu Andrei-Florin, în calitate de președinte de ședință, dă citire proiectelor
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului “Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”
a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente acestuia situate
pe raza U.A.T. Comuna Stănilești.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
Domnul primar, Tofan Găbișor, propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre:
1. Dl. primar Tofan Găbișor: Înainte de a intra în ședință, am primit pe e-mail o solicitare din
partea lichidatorului S.C. SOLBENS S.P.R.L. pentru a desemna prin mandat special,
reprezentantul U.A.T.C. Stănilești pentru a semna procesul verbal de predare-primire a clădirii pe
care am achiziționat-o aici în centru. Știți despre ce este vorba, despre clădirea pe care am
achiziționat-o la licitație, pentru care am dat H.C.L. de participare. După ce s-a semnat contractul
de vânzare-cumpărare, am mers cu lichidatorul să preluăm clădirea, dar nu a mai predatat cheile,
pentru că în clădire existau și alte bunuri, niște scaune vechi, banci, care nu fac obiectuk
contractului de vânzare. Noi le-am trimis adresă de somație să ne predea bunul pe care suntem
legal proprietari, iar acum ne-au trimis adresă de răspuns, prin care au stabilit data de predare
pentru clădire pe data de 12.09.2022 și cer mandat special. Deși, prin lega, primarul este
reprezentantul legal. Dar trebuie să dăm și o hotărâre.
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Se supun la vot suplimentarea și ordinea de zi a ședinței. Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot
„împotriva” şi nici o „abţinere”, se aprobă suplimentarea și ordinea de zi a ședinței.
Se trece la discutarea primului proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului “Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”
a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente acestuia situate
pe raza U.A.T. Comuna Stănilești.
Domnul primar Tofan Găbișor, dă citire referatului de aprobare, suprafețelor de teren și
investițiilor înscrise în anexele la proiect. Se trece la discuții:
1. Dl. Tofan Găbișor: Ședința trecută ați aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea S.F.-ului
și indicatorii tehnico-economici, cu sumele și investițiile pentru infrastructura pe apă-canal, prin
proiectul cu A.D.I.V.-P.A.C. Noi suntem parte din rețeaua pe apă-canal pe relația Huși-Gura VăiiStănilești-Lunca Banului-Oțetoaia. Coloana de apă va fi preluată de Aquavas, ei vor prelua rețeaua,
de asta am și instistat ca polulația să își mute căminle și apometrele în afara curții, pentru este una
dintre condițiile de preluare. Noi nu avem în proiect prinsă stație de epurare, suntem legați la cea
a Hușiului. Avem prevăzute 13 stații de pompare. Noi, în principiu nu avem probleme cu cantitatea
de apă, decât 2-3 luni pe perioada verii. Așa avem posibilitatea să suplimentăm cantitatea de apă.
Deci trebuie să aprobăm punerea la dispoziție a terenurilor identificate conform schițelor de pe
planșele anexate. O parte din suprafețe sunt puse la dispoziție temporar, o parte definitiv. Pe
Stănilești ne suprapunem cu o bucată din proiectul cu aducțiunea cu apă, pe partea până la Lunca
Banului. Vom continua probabil pe proiectul nostru, pe buget local. Dar o să trimitem o adresa la
Aquavas. Termenul pentru aprobarea hotărârii este 13.09.2022. Vă citesc lista de investiții, străzile
pe care sunt amplasate și totalul suprafețelor. Acesta este proiectul de hotărâre.
Întrucât nu mai sunt discuții, se trece la vot. Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva”
şi nici o „abţinere”, proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în
perioada 2014-2020” a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor
aferente acestuia situate pe raza U.A.T. Comuna Stănilești.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarea unui mandat special reprezentantului
U.A.T. Comuna Stănilești, județul Vaslui, în vederea primirii bunului imobil ce face obiectul
procesului verbal de licitație Nr. 1401/1226/19.08.2022.
Domnul primar Tofan Găbișor, dă citire referatului de aprobare. Se trece la discuții:
1. Dl. Tofan Găbișor: Deci, cum v-am spus la începutul ședinței. Conform prevederilor legale,
primarul reprezintă U.A.T.-ul. Predarea este programată pe 12.09.2022. Dacă aveți întrebări.
Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”, proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna
Stănilești, județul Vaslui, în vederea primirii bunului imobil ce face obiectul procesului
verbal de licitație Nr. 1401/1226/19.08.2022, este aprobat.
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Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judeţul Vaslui, din data de 07.09.2022, se
declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
CHIRIȚOIU ANDREI-FLORIN

Secretar general al comunei Stănileşti,
BURCIOAGĂ MIHAELA

Întocmit: Secretar general al comunei Stănileşti, Burcioagă Mihaela
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