ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI STĂNILEŞTI
737485 – Stănileşti Judeţul Vaslui,
Tel. 0235 – 483.016 / 0235- 483.019; Fax. 0235 – 483.122
e-mail : contact@primariastanilesti.ro
web: www.primariastanilesti.ro

Nr.

120/09.01.2020

PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 08.01.2020, ora 09.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti,
convocată în baza dispoziţiei Nr. 1/06.01.2020, 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 general al comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia
domnilor consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 12.12.2020. Cu 15
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”, procesul verbal al şedinţei este
aprobat.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din execedentul bugetul
local al anului 2018 al comunei Stănileşti, a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau
dezvoltare pe anul 2019.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului
2019 al comunei Stănileşti, pentru secţiunea funcţionare şi/sau dezvoltare pentru anul
2020.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Ulterior, domnul primar Zaharia Liviu, propune suplimentarea ordinii de zi cu un
proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2020.
Cu 15 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 Axinte Paul Dan: Propun pe domnul consilier Artene Irimia.
3. Dl. consilier local Creţu Dorin: Eu îl propun pe domnul consilier Balan Claudiu.
4. Dl. consilier local Balan Claudiu: Vă rog să propuneţi pe altcineva.
Întrucât nu mai sunt propuneri, se trece la votarea propunerilor.
Pentru propunerea ca domnul consilier local Artene Irimia să îndeplinească atribuţiile
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie,
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februarie şi martie 2020: 10 voturi „pentru” (domnii consilieri locali P.S.D. – 6 voturi,
domnii consilieri locali Balan Claudiu, Dobă Ciprian, Bejan Vasilache şi Huzum Sebastian).
Propunerea ca domnul consilier local Balan Claudiu să să îndeplinească atribuţiile
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie,
februarie şi martie 2020: 5 voturi “pentru” – domnii consilieri locali Chiriţoiu Viorel, Pîndaru
Costel, Creţu Dorin, Mitrofan Teodor, Tofan Costică.
Urmare a voturilor înregistrate, domnul consilier local Artene Irimia este ales
preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al comunei Stănileşti, pentru lunile ianuarie,
februarie şi martie 2020.
Fiind încheiate discuţiile, se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre aflate pe
ordinea de zi.
Punctul nr. 1:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din execedentul bugetul
local al anului 2018 al comunei Stănileşti, a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau
dezvoltare pe anul 2019.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare şi proiectului de
hotărâre. Este ataşat proiectului referatul compartimentului Finaciar-Contabil. Se dă cuvântul
doamnei contabil, Gugiuman Luminiţa.
1. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Suma de 917.396,78 lei reprezintă deficitul, sau
suma cheltuită din bugetul local pentru investiţiile realizate în anul 2019. 22.390 lei este suma
care era în excedent la începutul anului 2019. Iar suma de 2.109.543 lei, reprezintă
cheltuielile cu investiţiile şi banii care au venit de la P.N.D.L., O.C.P.I., Consiliul Judeţean –
pentru P.U.G. Din această cauză se consideră deficit suma de 917.396,78 lei, din bugetul
local. Practic, s-au mutat sumele dintr-o parte în alta. Întrebări dacă aveţi.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Efectiv pe ce s-au cheltuit banii?
3. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Pentru investiţii: acoperişul de la şcoală, trotuare,
aducţiunea cu gaz – studiul de fezabilitate, P.U.G., studiu de fezabilitate – construire Sală
Polivalentă Pogăneşti. Nu am avut din bugetul local aşa de multe de raportat.
4. Dl. consilier local Artene Irimia: La gaz aţi achitat deja?
5. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: S-a achitat studiul de fezabilitate şi ridicările topo.
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: La Sala Polivalentă cât a costat?
7. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Aproximativ 30.000 lei. Vă voi prezenta datele
detaliat la execuţia bugetului pentru anul 2019. Atunci puteţi întreba cât costă orice vreţi
dumneavoastră. Îmi cer scuze, nu m-am interesat cât costă efectiv lucrarea respectivă.
8. Dl. consilier local Artene Irimia: Vă rog să votăm.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere” - proiectul de
hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din execedentul bugetul local al anului
2018 al comunei Stănileşti, a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare pe
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 celui de-al doilea punct înscris
pe ordinea de zi:
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului
2019 al comunei Stănileşti, pentru secţiunea funcţionare şi/sau dezvoltare pentru anul
2020.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare şi proiectului de
hotărâre. Este ataşat proiectului referatul compartimentului Finaciar-Contabil. Se dă cuvântul
doamnei contabil, Gugiuman Luminiţa.
1. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: În 2019, excedentul din 2018 a fost 2.235.000 lei.
Anul acesta excedentul de anul trecut a crescut la 2.312.554 lei. Deficitul s-a acoperit din
economia pe care am făcut-o de la alte cheltuieli curente. Excedentul este propus pentru a fi
folosit la investiţii. Dar depinde şi de sumele care vor fi distribuite de la bugetul general, de
stat – să nu cumva să fim nevoiţi să acoperim şi golurile de casă. Se va hotărâ la proiectul de
buget cu privire la lista de investiţii de anul acesta.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci, acum aprob[m doar suma de la deficit şi
excedent? Şi câţi bani s-au folosit la reparaţia drumului de la Gura Văii-Pogăneşti?
3. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Lucrările la drum s-au achitat de la reparaţii curente,
nu le-am mai achitat de la investiţii. Suma de 43.000 lei. Nu am avut pus în bugetul local
suma aşa mari la reparaţii.
4. Dl. consilier local Artene Irimia: Probabil există în spatele facturii, situaţii de lucrări cu
ceea ce s-a executat şi alte documente.
5. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cine a executat lucrarea?
6. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Viacons Rutier. Achiziţia s-a făcut prin sistemul
electronic. Referitor la investiţiile pentru anul 2020, trebuie să vă hotărâţi până la buget.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Veniţi cu propuneri pentru investiţii?
8. Dl. consilier local Artene Irimia: Şi se ţine cont de ele? Dar banii alocaţi de la Consiliul
Judeţean pentru toalete la şcoli, să înţeleg că sunt......pa, pa? S-au luat înapoi?
9. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Da, sunt ..pa, pa. Nu erau de la Consiliul Judeţean,
erau de la Ministerul Educaţiei.
10. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Deci s-au dus pe apa sâmbetei!
11. Dl. consilier local Artene Irimia: Banii primiţi din aprilie….şi nu s-a făcu nimic…..nu
ştiu cum să mai cataloghez treaba asta., rea-voinţă.
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Îl pot chema pe domnul inginer de la urbanism să vă explice.
Noi am încercat să facem, dar legal. Dacă nu se poate, nu se poate! Dacă pentru o conductă
prin care am tras apă la câţiva oameni, aţi făcut plângere la toate instituţiile statului...Şcolile
nu sunt avizate la I.S.U. Nici una. Trebuie proiect pentru avizare şi trebuie reabilitate şcolile
şi nu se poate.
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: De ce nu puteţi? Dacă în 4 ani nu aţi obţinut un aviz
măcar? S-au dus 3 miliarde înapoi...
14. Dl. consilier local Artene Irimia: Dacă toate şcolile sunt fără aviz de la I.S.U. şi se mai
construia o toaletă, un WC fără aviz, ce era? Era încă o chestie. Şi când se aviza toată
clădirea, se aviza şi WC-ul. Şi gata.
15. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aţi schimbat comisia de recepţie la acoperişul de la
şcoală. De ce ?
16. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu am schimbat comisia, dumneavoastră eraţi invitat şi atât.
Doamna secretar, cum e?
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17. Dna. Secretar general Şălaru Mihaela: Consilierii locali numiţi prin hotărârea
Consiliului Local aveau calitatea de invitaţi. Este adevărat că nu aveau drept de vot, dar
aveau dreptul să participe.
18. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Eu am fost în ziua recepţiei aici la primărie şi
domnii care erau veniţi mi-au spus că nu trebuie să particip. Că nu am nici o treabă.
19. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ce domni, domnule? Aţi avut interes să se schimbe
comisia! Noi de ce mai ridicăm mâna aici? Aveam de gând să întreb despre calitatea
materialelor, dacă este ignifugat....Şi cu maşina aţi făcut la fel. S-a aprobat din iunie
modificarea numărului de înmatriculare şi nici acum nu este pusă în aplicare hotărârea.
20. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu aţi adus dumneavoastră banii, de asta, aşa cum v-aţi
asumat, că plătiţi dumneavoastră schimbarea numerelor.
21. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu folosesc maşina, ca să plătesc eu ?!
22. Dl. primar Zaharia Liviu: Trebuie programare….
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere” - proiectul de
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2019 al
comunei Stănileşti, pentru secţiunea funcţionare şi/sau dezvoltare pentru anul 2020, este
aprobat.
Se trece la discuţii:
1. Dl. consilie local Axinte Paul Dan: Aţi mai făcut adresă la A.N.I.F, să vedeţi ce este cu
Pruteţul şi cu canalul? Aşa rămăsese şi vă rugasem la ultima şedinţă. Trimiteţi o hârtie, ce
este aşa de greu? De făcut o adresă? Să ne trimită răspunsul şi mergem mai departe şi gata!
2. Dna. secretar general Şălaru Mihaela: Nu s-a facut adresă, nu era nimeni în luna
decembrie, după şedinţa de pe 12. Dar am discutat cu domul Ţigănaşu de la A.N.I.F., care a
fost la primărie cu alte probleme. Şi dumnealui cunoşte situaţia la fel ca şi noi. Vom face
adresă şi găsmi o modalitate să executăm noi lucrarea, pe cheltuiala noastră, cu acordul
A.N.I.F-ului.
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie să scăpăm de ceea ce este la pruteţ. Trebuie
curăţat.
4. Dl. primar Zaharia Liviu: După cum v-am spus şi data trecută. Nu este al nostru. S-a
verificat şi în register şi cu A.N.I.F.-ul.
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
08.01.2020, se declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ARTENE IRIMIA

Secretar general al comunei Stănileşti,
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul general al comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela
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