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Încheiat astazi, data de 20.02.2020, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stanilesti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judetul
Vaslui, convocata in baza dispozitiei primarului comunei Stanilesti Nr. 120/13.02.2020. Din
totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenţi. La şedinţă participă domnul Paiu Maricel,
Consilier Principal si doamna Gugiuman Luminita, Referent Asistent, din partea
Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Stanilesti. Secretarul comunei Stanilesti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia domnilor
consilieri locali procesul verbal al sedintei de indata din data de 29.01.2020. Cu 15 voturi
„pentru”, nici un vot „împotriva” si nici o „abtinere”, procesul verbal este aprobat.
Domnul consilier local Artene Irimia, în calitate de preşedinte de şedinţă, dă citire
punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pentru anul 2020.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local,
pentru persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit
minim garantat, pentru anul 2020, la nivelul U.A.T. Stănileşti.
Comisia de specialitate: Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate,
familie, cultură, culte şi sport.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfşurată de către
asistenţii personali ai persoanelor cu grad de handicap “grav cu asistent personal”
pentru semestrele I şi II 2019.
Comisia de specialitate: Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate,
familie, cultură, culte şi sport.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna
Stănileşti, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021.
Comisia de specialitate: Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate,
familie, cultură, culte şi sport.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului financiar privind modul de gestionare
a plăților în cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management a Deșeurilor în Județul
Vaslui” .
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru
anul 2020, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a
taxei speciale de salubrizare, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, astfel cum este înscrisă în convocări. Cu 15
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ordinea de zi , cuprinzând cele 5
puncte este aprobată.
Se procedează la începerea discutării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
cu punctul 1.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pentru anul 2020.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare şi proiectului de
hotărâre.
Se trece la discuţii:
1. Dl. Primar Zaharia Liviu: Dau cuvântul doamnei contabil pentru a ne detalia.
2. Dna. contabil Gugiman Luminiţa: Deci, la bugetul pe anul acesta, la partea de de
cheltuieli au fost trecute cheltuielile cu investiţiile şi cheltuieli de funcţionare. Excedentul
este de aproximativ 12 milioane, la investiţii sunt banii veniţi pentru P.N.D.L. pentru asfaltare
străzi, construire grădiniţă – fondurile venite pe subvemnţii d ela bugetul de stat. La
secţiunea de cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile cu asistenţii
personali pentru persoane cu grad de handicap grav, cheltuielile cu bunuri şi servicii,
indemnizaţiile de însoţitor pentru persoanele cu handicap, ajutoarele de înmormântare şi alte
ajutoare de urgenţă de la bugetul local, bursele pentru şcoală, taxa pe care trebuie să o plătim
noi pentru perosanele cu grad de handicap neîncadrate. Veniturile se reflectă în cheltuieli cu
servicii - pentru S.V.S.U., reţeaua de apă, drumuri, transport, cultură şi recreere şi culte.
La învăţământ suma de 191.000 lei este venită pentru şcoală, de la bugetul de stat şi
1,7 milioane de la bugetul local – vor fi transferaţi către şcoală. La parte de cultură şi recreere
a fost repartizată suma de 66.000 lei, pentru cheltuielilele cu evenimente, Sală Polivalentă şi
pomul de Crăciun pentru copii. La asistenţă socială vreu să vă spun că nu sunt acoperite
ultimele două trimestre. Ca şi cheltuieli suma este prinsă, însă ca şi venituri, va trebui să le
solicităm la urmaătaorea rectificare naţională. Sperăm să ni se dea şi nouă bani. La alte
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ajutoare a fost alocată suma de 24.000 lei. Vă rog să ţineţi cont de faptul că sunt cheltuieli
alocate pentr 3 trimestre. La salubritate – suma de 178.000 lei – cu intenţia de a achiziţiona
pubele de gunoi şi pentru a mai face reparaţii la platformele de gunoi; 700.000 lei pentru
reparaţii curente drumuri – pentru podeţe, împietruiri, inclusiv la Budu. Întrebări dacă aveţi
pe partea de funcţionare?
3. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ce sumă s-a alocat pentru drumul de la Budu?
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Nu este pusă o sumă anume pentru drumul de la
Budu special. Este alocată o sumă per ansamblu pentru drumuri. Am înţeles că undeva la
500.000 lei.
5. Dl. consilier local Artene Irimia: La gunoi faceţi alte platforme?
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu, nu se fac alte platforme. S-au amenajat rampe de acces.
Am luat în calcul achiziţia de pubele, pentru a fi predate către gospodării, cu proces verbal de
predare-primire. Noi încercăm să încheiem contract din poartă în poartă cu gospodăriile, cu
program de ridicare a gunoilui, pe categorii, în anumite zile.
7. Dl. consilier local Artene Irimia: Păi şi cum să folosească o singură pubelă pentru toate
categoriile de gunoi?
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Îşi pot achiziţiona cetăţenii, pe categorii de gunoi – plastic,
hârtie, menajer. Sau saci pe categorii. După ce semnăm contractul cu operatorul de zonă, o să
încercăm să încheiem contracte în funcţie de numărul de persoane din gospodării, pe baza
declaraţiei persoanelor.
9. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar la apă sunt contracte pe Stănileşti?
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Da, sunt pe Stănileşti.
11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aveţi contract dumneavoastră?
12. Dl. consilier local Bejan Vasilache: Da. Cu datele personale, cu seria apometrului…
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Sunteţi un caz fericit. Eu nu am....
14. Dl. primar Zaharia Liviu: Dumneavoastră plătiţi, domnule Axinte?
15. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Da.
16. Dl. primar Zaharia Liviu: Şi pe ce bază?
17. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Vine şi îmi citeşte apometrul, plătesc şi mi se dă o
chitanţă. Dar unde e contractul?
18. Dl. consilier local Artene Irimia: Haideţi să revenim la proiectul de hotărâre.
19. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Daţi în judecată, domnule!
20. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Pe cine ă dau în judecată? Pe tine te-am dat. Pe cine
să dăm?
21. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu putem să le dăm saci pe culori, galben, albastru,
negru – ca să nu fie balamuc? Să se sorteze pe categorii de gunoi? Să ne implicăm totuşi.
22. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Eu nu pot da saci la oameni. Nu am voie. Sunt
material consumabile.
23. Dl. consilier local Artene Irimia: Pubelele le distrubuie deci primăria.
24. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Sacii nu se distribuie de primărie. Dar dacă în loc de
taxă de 4 lei, de exmplu, punem 4,5 lei şi le dăm şi saci?
25. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Preţul, taxa, este pe persoană?
26. Dl. primar Zaharia Liviu: Taxa este stabilită de A.D.I.V. la nivel de judeţ. 5
lei/persoană/lună.
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27. Dl. consilier local Artene Irimia: Contractul cu societatea care va prelua gunoiul nu
poate să prevadă şi achiziţia de saci?
28. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Nu mai trebuie o maşină de gunoi?
29. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Au ei maşina lor.
30. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Eu propun ca selectarea gunoaielor să se facă la
platformă.
31. Dl. consilier local Artene Irimia: Dar, la drumuri, eu propun ca achiziţia de piatră să se
facă pentru piatră spartă, este colţuroasă şi intră altfel în pământ. Balastrul îl ia apa. Şi trebuie
lucrat cu un compactor şi bătătorită.
32. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: La secţiunea de dezvoltare, investiţiile totalizează
undeva la 8.333.694 lei. Este trecută achiziţia unui microbuz şcolar second-hand, pentru că
unul nou costă aproximativ 4 miliarde de lei vechi.
33. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: De ce vechi? Unul nou are şi 5 ani garanţie.
34. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Aşteptăm până în vară, poate ne dă unul Consiliul
Judeţean Dacă nu, punem nişte bani să începem demersurile. Dar după iunie.
35. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Domnule Axinte, nu vreţi să fiţi şofer pe microbuzul
şcolar şi aşa aveţi toate categoriile de permis…
36. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ba da, de ce nu...
37. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: La investiţii s-au mai alocat bani pentru amenajare
Teatru de Vară Stănileşti – aici există deja documentaţia. Pentru Pogăneşti – părculeţ de
joacă; apoi, la amenajare poduri, podeţe şi poate se finalizează proiectul cu apa, subvenţionat
prin P.N.D.L. I; mai este P.N.C.F. cu înscrierea sistematică – subvenţionat tot de stat. Mai
sunt sume puse la reaactualizarea P.U.G. – de fapt, aici este o investiţe în continuare – din
bugetul local. Pnetru aducţiunea cu gaze naturale – înfiinţare sistem de distribuţie – 100.000
lei.
38. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aţi mai auzit ceva de finanţare?
39. Dna. contabil Gugiuma Luminiţa: Deocamdată aşteptăm să se investească noul Guvern.
40. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Să nu fie totuşi pierduţi banii.
41. Dna. contabil Gugiuma Luminiţa: Pentru înfiinţare system de supraveghere video –
50.000 lei. Lucrări de decolmatare Pruteţ şi înfiinţare platfome pentru depozitare deşeuri din
contrucţii – 300.000 lei. Mai sunt trecute la investiţii – modernizare străzi – prin PNDL II şi
construire trotuare pietonale Stănileşti, partea a III-a, poate terminaăm pe partea drepată pe
drumul către Huşi.
42. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Mai este anină de acolo de unde s-a luat? Au cărato toată la trotuare şi au pus-o în loc de balast. În deviz scrie că trebuie pusă anină?
43. Dl. primar Zaharia Liviu: Eu am văzut balast.
44. Dl. consilier local Artene Irimia: Acum….nu că vreau să îi dau dreptate domnului
Axinte, dar am trecut şi eu pe acolo şi anină a pus. Este amestecată cu un pic de pietriş. Am
văzut şi eu. Dar este treaba comisiei de recepţie.
45. Dna. contabil Gugiuma Luminiţa: Este prinsă şi execuţia de podeţe de la Pogăneşti.
46. Dl. consilier local Artene Irimia: La Pruteţ ce facem? Până la urmă este a altora? ;I ce
podeţe?
47. Secretar Şălaru Mihaela: Am făcut adresă scrisă către A.N.I.F. şi am primit şi
răspunsul. Pruteţul este proprietatea statului la Ministerul de Finaţe şi se află în administrarea
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A.N.I.F. – Filiala Vaslui. Ne-au comunicat inclusiv acordul pentru efectuarea lucrărilor,
pentru că dumnealor nu au au prins fondurile necesare pentru efectuarea lucrării.
48. Dl. primar Zaharia Liviu: Podeţele sunt din proiectul cu aducţiunea cu apă.
49. Dl. consilier local Artene Irimia: Mai terminăm cu apa?
50. Dl. primar Zaharia Liviu: Suntem cu constructorul în instanţă. Este făcută şi expertiza.
51. Dl. consilier local Artene Irimia: Totuşi, conducta de gaz pe unde vine? Ce facem cu
trotuarele? La fel şi cu asfaltul sau cu canalizarea...
52. Dl. primar Zaharia Liviu: În proiect este prevăzut – dacă este loc – pe deasupra. Dacă
nu, se intervine, se sparge şi se readuce trotuarul la starea iniţială. Cum spuneţi
dumneavoastră este ca şi cum nu mai semănăm mălai că sunt vrăbii.
53. Dl. consilier Artene Irimia: Chiar discutam într-o zi cu cineva – din mahala – dacă se
mai săpa un pic şi se băga canalizare. Nu fără autorizaţie, că am văuz ce se întâmplă. Vom
purta mereu stigmatul că nu se poate ? Legat de sistemul de supraveghere video, ce se
întâmplă cu paza comunală, se înfiinţează ?
54. Dna. contabil Gugiuma Luminiţa: Nu.
55. Dl. consilier local Artene Irimia: Mă refer la paza comunală, cum era odată. iar dacă
este vorba despre sisteme de supraveghere video, trebuie înfiinţate şi în satale componente, să
fie făcut astfel încât să se substituie poliţiei locale.
56. Dl. primar Zaharia Liviu: Este vorba despre suma alocată. Vom depista împreună cu
poliţia zonele “fierbinţi” şi vom monta camerele, unde ne permite bugetul.
57. Dl. consilier local Artene Irimia: Eu am zis că suma este mică. Camerele de
supraveghere cum sunt la Huşi în intersecţii nu sunt ieftine.
58. Dna. contabil Gugiuma Luminiţa: Sunt şi mai ieftine.
59. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Dacă o luăm aşa...sunt şi de 50.000 euro/bucata.
60. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Pentru drumul de la Budu ajung banii? Totuşi se
foloseşte şi lumea de la Stănileşti de drumul respectiv. Trebuie făcut chiar dacă costă mai
mult.
61. Dl. primar Zaharia Liviu: Am luat în calcul drumul până în deal, cu scalificare,
profilare, piatră spartă, compactare.
62. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Şanţul să se facă mai în lateral, nu direct în drum.
Să poată încăpea 2 maşini, nu cum s-a făcut la asfalt!
63. Dl. primar Zaharia Liviu: Aşa este de când au ieşit în drum cu gardurile.
64. Dl. consilier local Ciobanu Ion: Domnule Chiriţoiu, ai zis de domnul Axinte că să se
angajeze ca şofer. Dar nu vrei mata, dacă tot ai fost poliţai să vii să fii paznic?
65. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Drumul de la Budu trebuie să fie o prioritate. Să vă
pomenească lumea măcar, dacă nu mai ieşiti primar.
66. Dl. primar Zaharia Liviu: Pe mine o să mă pomenească într-un fel, pe dumneavoastră
altfel. Aveţi cel mai mare debit la primărie. Aducem hotărârea?
67. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Ce hotărâre?
68. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu aduceţi hotărârea. Executaţi-l dacă este cazul şi
gata. Deci, referitor la buget, conform celor auzite, sunteţi de acord?
69. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Cu respective specificaţie.
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 o “abţinere” – domnul
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consilier local Huzum Sebastian, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2020, este aprobat.
1. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Mă abţin pentru că nu am reusit să parcurg toată
documentaţia de la proiectul de buget.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Artene Irimia, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de
zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local,
pentru persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit
minim garantat, pentru anul 2020, la nivelul U.A.T. Stănileşti.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare, proiectului de hotărâre
şi anexei la proiect, cuprinzând lucrările propuse.
Se trece la discuţii:
1. Dl. consilier local Artene Irimia: E clar că în orice sat sunt aceleaşi lucrări. Chestiunea
este cu persoanele care nu au nici un ajutor din nici o parte. Haideţi să le dăm un exemplu
celorlalţi. Să facem noi curăţenie, acolo unde sunt părăsite, unde cresc bălăriile, să dăm un
bun exemplu. Eu spun la modul serios.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Câţi avem la ajutor social?
3. Dl. Consilier Paiu Maricel: 31 de familii. Deci familii, nu persoane.
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Noi anul trecut am trimis de la primărie oameni cu cositorile.
Şi ştiţi ce s-a întâmplat? Oamenii care locuiesc în zonă au ieşit la poartă şi îi înjurau pe ai
noştri, că nu cosesc şi la ei. S-au luat măsuri şi au fost trimise şi adrese la cetăţenii neglijenţi.
5. Dl. consilier local Artene Irimia: Cine este gospodar, face treabă oriunde. Şi în casă, şi
afară în curte. Şi şanţurile spre şcoală erau de beton, dar nu s-au mai întreţinut şi nu se mai
văd. Hai să facem şanţul de la şcoală.
6. Dl. primar Zaharia Liviu: Să ştiţi că am mai făcut deviz pe şanţuri betonate, cu
suplimentare din bugetul local. Mai ales unde există în zone de risc.
7. Dl. consilier local Artene Irimia: Dacă vă amintiţi, când au fost 3.500.000 lei pentru
toaletele de la şcoli, de la Consiliul Judeţean, am zis hai să îi folosim, mai punem şi noi şi
facem toaletele. S-au pierdut banii.
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu s-a făcut documentaţia la timp.
9. Dl. consilier local Artene Irimia: Şi cine trebuia să facă documentaţia, nu primăria
trebuia să o facă? Nu putea să o facă băiatul de la primărie, de la urbanism?
10. Dl. primar Zaharia Liviu: El nu are voie să facă. Şi e prea ambiguu ce spuneţi
dumneavoastră. Banii erau de la I.S.J.
11. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuia folosită oportunitatea. Banii trebuia
completaţi şi adăugaţi de la bugetul local.
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Aşa spunea şi adresa de la inspectorat. Doar că există
termene. Şi iar mă reclamaţi…
13. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Câte plângeri aţi primit pentru asfaltul neterminat?
Că s-a depăşit termenul.
14. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Se poate prelungi.
15. Dl. consilier local Artene Irimia: Trasează sarcini domnule, către Consiliul Local şi
lasă-i să se ocupe.
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16. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Nu putem să schimbăm un număr de înmatriculare
la maşină, dar să construim un WC? Am avut aproape un an din aprilie să folosim banii.
17. Dl. consilier local Artene Irimia: Domnule viceprimar, la cei de la 416, întâmpinaţi alte
greutăţi, probleme? Câţi spuneaţi că sunt? 31 de familii?
18. Dl. Consilier Paiu Maricel: Nu sunt mulţi comparativ cu alte comune.
19. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie văzut şi puşi la treabă pe sate.
20. Dl. viceprimar Tofan Costică: Aşa a şi fost, Sunt folosiţi la treabă, pe sate. Dar nu pot
munci toţi, pentru că unii sunt scutiţi medical. Însă între ei, se compensează.
21. Dl. primar Zaharia Liviu: Care sunt asistaţi, sunt în nevoie.
Întrucât nu mai sunt discuţii, se trece la vot.
Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru
persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit minim
garantat, pentru anul 2020, la nivelul U.A.T. Stănileşti, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Artene Irimia, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de
zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfşurată de
către asistenţii personali ai persoanelor cu grad de handicap “grav cu asistent personal”
pentru semestrele I şi II 2019.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare, proiectului de hotărâre
şi anexei la proiect, cuprinzând lucrările propuse. Domnul Consilier Principal, Paiu Maricel,
dă citire rapoartelor pe semestrul I şi semestrul II al anului 2019.
Se trece la discuţii:
1. Secretar Şălaru Mihaela: Aş dori să menţionez că iniţierea proiectului de hotărâre a fost
necesară şi ca urmare a unui control pe care l-am avut acum două săptămâni, din partea
A.J.P.I.S., ca urmare a unor sesizări.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Între asistaţi sunt şi unii mai sănătoşi decât cei care
oferă asistenţa, domnule Paiu. Este posibil să avem lista cu asistaşi şi angajaţi?
3. Secretar Şălaru Mihaela: Sigur că da. Vă ofer eu lista.
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Să ştiţi că salariatul este plătit pentru 8 ore, iar bolnavul are
nevoie de 24 de ore.
5. Dl. Consilier Paiu Maricel: Să ştiţi că este foarte greu. Au fost care au stat doar 3-4 zile şi
au renunţat.
6. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: La abandonul şcolar aveţi situaţia? Nu intră tot în
atribuţiile dumneavostră?
7. Dl. Consilier paiu Maricel: Avem ce ne-a trimis de la şcoală.
Întrucât nu mai sunt discuţii, se trece la vot.
Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfşurată de către asistenţii
personali ai persoanelor cu grad de handicap “grav cu asistent personal” pentru
semestrele I şi II 2019, este aprobat.
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Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei. Domnul
consilier local Artene Irimia, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe ordinea de
zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna
Stănileşti, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare, proiectului de hotărâre
şi anexei la proiect.
Se trece la discuţii.
1. Secretar Şălaru Mihaela: Este aceeaşi reţea pe care am discutat-o la sfârşitul anului 2019,
însă acum am primit avizul I.S.J.
Întrucât nu mai sunt discuţii, se trece la vot.
Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat şi structuri, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Stănileşti,
care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021, este aprobat.
Se trece la discutarea următoarelor puncte înscris pe ordinea de zi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului financiar privind modul de gestionare
a plăților în cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management a Deșeurilor în Județul
Vaslui” .
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru
anul 2020, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a
taxei speciale de salubrizare, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
Domnul primar, Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare, proiectului de hotărâre
şi anexei la proiect.
Se trece la discuţii.
1. Dl. consilier local Balan Claudiu: Nu este mult 5 lei/peroană/lună? Dacă sunt 5 persoane
în casă, de exemplu?
2. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Dacă îţi ia gunoil de 2 ori pe săptămână, ce mai vrei?
3. Dl. primar Zaharia Liviu: S-a votat în şedinţa A.D.I.V. Proiectele au legătură între ele.
4. Dl. consilier local Dobă Cirpian: Dar nu era vorba de alt preţ în 2015 când am votat?
5. Dl. primar Zaharia Liviu: Ba da. 2,86 lei. E la nivel de judeţ tariful. Putem îmbunătăţi
doar cu achiziţionarea de pubele şi cu educaţia cetăţenilor. Din colectarea selectivă se întorc
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nişte bani înapoi, dar puţin. Ştiţi că, cu 2 ani în urmă am construit acele platforme pentru
colectarea deşeurilor de plastic. Şi a crescut cantitatea.
6. Dl. viceprimar Tofan Costică: Am avut predări de 4,6 tone anul trecut.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu este foarte greu. Totul pleacă de la educaţie. Dăm pubelele
cu contract. Chiar dacă nu sunt pe culori, măcar să ştie ziua când se ridică, plastic, hârtie,
menajer. Iar gunoiul de grajd, trebuie depozitat la platformă în capătul tarlalei. Unde putem
punem camera, unde nu, punem oameni la supraveghere. Uşor, uşor, educăm populaţia.
8. Dl. consilier local Artene Irimia: Să ştiţi că gunoiul de la animale se aruncă tot la
platforme. Este foarte rău. Trebuie făcută o adunare cu populaţia la Sala Polivalentă, să se
popularizeze ideea.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Acum nu putem. Se interpretează că este campanie electorală.
10. Dl. consilier local Artene Irimia: Cum spunea domnul Balan..dar e firesc să avem
cantitate diferită de la o gospodărie la alta.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă se stabilea pe gospodării, de exemplu, într-una sunt 5
persoane şi într-una este una singură, cum să plătească la fel ca cei 5?
12. Dl. consilier local Artene Irimia: Plata gunoiului costă ½ din câtă pâine se mănâncă pe
lună. Plata se face la trimestru, la termen, la casierie.
13. Dl. primar Zaharia Liviu: Să ştiţi că A.D.I.V. nu prea a funcţionat în parametri normali.
Ei ar trebui să ne trimită în timp util materialele care se discută la fiecare şedinţă. Iar noi ar
trebui să dăm un mandat special cuiva, să poată vota în numele nostru. Lucrul ăsta l-am
discutat şi cu domnul primar de la Bârlad. Nu poţi vota fără mandat.
14. Dl. consilier local Snadu Costică: Şi totuşi ce faci cu familiile mari? De 8-10 persoane?
Vă daţi seama? De la 5 persoane în sus ar trebui să fie mai puţin.
15. Dl. primar Zaharia Liviu: E valabil şi vice-versa. Cel cu 10 persoane produce mai mult
gunoi.
16. Dl. consilier local Artene Irimia: Imaginează-ţi.
17. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Notaţi o abţinere. Eu totuşi nu am înţeles cu privire
la societăţi. Deci eu plătesc şi ca persoană fizică şi pe I.I. ?
18. Secretar Şălaru Mihaela: Cu privire la persoanele juridice este altă procedură.
Întrucât nu mai sunt discuţii, se trece la vot.
Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea Acordului financiar privind modul de gestionare a plăților în
cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management a Deșeurilor în Județul Vaslui”,
este aprobat.
Cu 14 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi o “abţinere” – domnul consilier local
Chiriţoiu Viorel, proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2020, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, este
aprobat.
Cu 15 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere”, proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale
de salubrizare, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, este aprobat.
Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe Ordinea de zi a Sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judeţul Vaslui, din data de
20.02.2020, se declară şedinţa încheiată.
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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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