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PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 31.04.2020, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti,
judetul Vaslui, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti,
convocată în baza dispoziţiei Nr. 163/27.03.2020, a primarului comunei Stănileşti.
Din totalul de 15 consilieri locali, 13 sunt prezenţi, absentează domnii consilieri locali
Axinte Paul-Dan şi Huzum Sebastian. 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 27.02.2020. Cu 13
voturi „pentru”, nici un vot „impotriva” şi nici o „abţinere”, procesul verbal al şedinţei este
aprobat.
Având în vedere prevederile Decretului semnat de Președintele României privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, a fost luată măsura ca şedinţa Consiliului Local să se desfăşoare la sediul Sălii
Polivalente Stănileşti, în două etape, pentru a evita prezenţa unui număr mare de persoane în
acelaşi spaţiu. În prima parte a şedinţei participă domnii consilieri locali: Ciobanu Ion,
Antohi Ionel, Chiriţoiu Viorel, Creţu Dorin, Mitrofan Teodor, Drăghici Ioan.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I-a bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pentru anul 2020 – stare de urgenţă.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I-a bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pentru anul 2020 – stare de urgenţă.
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: Rectificarea se face începând cu trimestrul al II-lea.
Nici nu s-au pus, nici nu s-au luat bani. Doar s-au mutat. Au fost luate de la drumuri şi s-au
mutat 10.000 lei pentru achiziţionare dezinfectanţi şi 60.000 lei pentru a asigura hrana pentru
persoanele peste 65 de ani, conform prevederilor Ordonanţei Militare Nr. 2. Deci banii au
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fost mutaţi de la alte capitole. S-au achiziţionat substanţe dezinfectante, clor, peroxid şi au
fost repartizate şi către celelalte instituţii publice din comună: pentru Poliţie, Dispensar, nu
numai în primărie.
2. Dl. primar Zaharia Liviu: Întrebări dacă sunt. Dacă nu, domnul consilier Chiriţoiu a
venit cu o propunere înainte de şedinţă, pe care doreşte să o prezinte. Domnule consilier…
3. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Eu am venit cu o propunere şi m-am gândit că putem
şi noi să contribuim la prevenirea răspândirii virusului, să facem dezinfecţie. Eu deţine ca
persoană fizică un camion, două atomizoare şi cu o budană. Mă ofer să le pun la dispoziţie şi
să plătesc eu 100 litri de clor. Facem soluţie în amestec şi să dezinfectăm pe zile, localităţile.
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Şi noi mai avem în primărie substanţă virocid,
achiziţionată când a fost problema cu pesta porcină.
5. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Eu mă ofer să plătesc clorul. Cât poate costa...Dar să
fie şi legal cu dezinfecţia Să nu ne găsească lumea prin sat şi să fie probleme. Deci eu mă ofer
să pun la dispoziţie şi motorina şi camionul pentru dezinfectare.
6. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Se va face un contract cu primăria, ceva, un
document.
7. Dl. consilier local Ciobanu Viorel: Eu am ceva de adăugat. La Budu la familiile
Ungureanu şi Andronache trebuie pus câte un bec, la vale de şcoală.
8. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Am vorbit şi cu colegii de la Huţi. Acolo se
dezinfectează, dar pe asfalt.
9. Dl. consilier local Creţu Dorin: Nu este o idee rea.
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Va trebui luată hotărârea, în funcţie de evoluţia epidemiei.
Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 6 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere, proiectul de
hotărâre privind rectificarea I-a bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
pentru anul 2020 – stare de urgenţă, este aprobat în prima parte a şedinţei.
Sala este eliberată, fiind invitaţi domnii consilieri locali: Artene Irimia, Bejan
Vasilache, Balan Claudiu, Dobă Ciprian, Pîndaru Costel, Sandu Costică, Tofan Costică.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I-a bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pentru anul 2020 – stare de urgenţă.
Se trece la discuţii:
1. Domnul primar Zaharia Liviu: Domnule preşedinte, aveţi cuvântul, dacă vreţi să citiţi
dumneavoastră.
2. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu. Dacă aţi citit deja la prima şedinţă...
Domnul primar Zaharia Liviu dă citire proiectului de hotărâre. Este ataşat proiectului
referatul compartimentului Finaciar-Contabil. Se dă cuvântul doamnei contabil, Gugiuman
Luminiţa.
1. Domnul primar Zaharia Liviu: Dacă aveţi întrebări.
2. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Deci, cum am spus şi în prima parte a şedinţei. Doar
s-au mutat sumele de la un capitol la altul. Rectificarea se face începând cu trimestrul al IIlea. Nici nu s-au pus, nici nu s-au luat bani. A fost luat de la drumuri şi s-au mutat 10.000 lei
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pentru achiziţionare dezinfectanţi şi 60.000 lei pentru a asigura hrana pentru persoanele peste
65 de ani, conform hotărârii Consiliului Local de urgenţă.
3. Dl. viceprimar Tofan Costică: Deci s-au rectificat 70.000 lei, să înţeleg? Am înţeles
Consiliul Local de urgenţă?
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Este o eroare. Comitetul Local pentru situaţii de
urgenţă.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Este bine că s-au hotărârt asemenea măsuri. Dar care sunt
condiţiile pentru a fi încadraţi bătrânii? Nu trebuia convocat şi Consiliul Local, să ne sfătuim,
să fie consulat, pe ce criterii să se încadreze. Eventual Consiliul Local putea să mai aducă
adăugiri. Chiar astăzi am luat la cunoştinţă despre un caz al unor copii, a căror mamă este
carantinată în Germania şi nu mai poate trimite bani acasă. În perioada asta copii sunt în grija
unei mătuşi. Dar trebuie ajutaţi. De ce nu pot să beneficieze şi ei?
6. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Ordonanţa militară prevede numai persoanele peste
65 de ani. Lista cu beneficiari a fost făcută de către Compartimentul Asistenţă Socială. Sunt
incluşi cei bătrâni, fără posibilităţi materiale. Dar ei au făcut lista. Noi ne-am consulat şi cu
colegii de la Huşi, cu ce măsuri s-au luat şi acolo.
7. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu înţeleg ce spui, dar asta nu înseamnă că în Consiliul
Local nu se puteau stabili şi alte condiţii sau criterii de acordare şi pentru alte categorii. Se
putea face şedinţă imediat. Pentru că fiecare dintre consilierii locali sunt din satele
componente şi cunosc foarte bine şituaţia acolo şi cetăţenii. De ce nu este consultat Consiliul
Local? Suntem puşi aici doar pentru a pune bani la dispoziţia doamnei contabil şi a domnului
primar? Şi altceva: cum se asigură masa caldă? Prin catering? Cu ce firmă a fost încheiat
contractul?
8. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Cu cei de la Lucaffe, de la Huşi.
9. Dl. viceprimar Tofan Costică: O veche cunoştinţă de-a dumneata, nu? S-au căutat mai
multe oferte? Trebuia făcut legal, nu? Nu contează cât costă, doar dăm cât este nevoie.
10. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: S-a vorbit cu 4 firme. Nimeni nu vrea să facă
numai 40 de porţii. Toţi vor 100. Este referat făcu pentru contract. Eu am făcut referatul.
11. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnule viceprimar, aţi colaborat cu Asistenţa Socială cu
privire la unele persoane identificate. Eu am luat legătura cu grupul de copii care fac
voluntariat. Şi au primit bani şi donaţii. Au dus alimente la persoanele vulnerabile. Au luat
reţete, au încărcat telefoane. Şi eu am dus alimente la persoanele vulnerabile. Dacă ştiaţi
situaţia copiilor, trebuia adusă la cunoştinţă.
12. Dl. viceprimat Tofan Costică: Astăzi dimineaţă am aflat şi eu despre situaţia copiilor.
De asta spun că trebuie stabilite criterii, categorii de persoane. Iar la dezinfectant nu este
puţin 10.000 lei? De ce nu se face dezinfecţie pe stradă? Ce măsuri de prevenire luăm noi în
Consiliul Local?
13. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Nu aţi făcut Comitet Local pentru situaţii de
urgenţă? Ce măsuri aţi luat?
14. Dl. viceprimar Tofan Costică: Comitetul pentru situaţii de urgenţă nu este Consiliul
Local. Totuşi, fară Consiliul Local nu se pot lua măsuri. Nu este normal. Şi în prima şedinţă a
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă nu era situaţia asta de acum. Noi, Consiliul Local, ne
putem întâlni de câte ori este nevoie. Dacă este nevoie, ne mai întâlnim încă o dată până
diseară. Prin hotărârea Consiliului Local putem lua orice măsuri. Nu trebuie să aşteptăm o
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ordonanţă de urgenţă şi să lăsăm copiii să moară de foame. Avem atomizoare la subsolul
primăriei. De ce nu se merge pe stradă cu substanţă dezinfectantă?
15. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Să ştiţi că nu au fost făcute cheltuieli extravagante.
16. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu nu am spus că sunt extravagante. Am spus că este
chiar puţin. Iar dumneavoastră trebuie să vorbiţi numai despre cifre. Există primar şi
Consiliul Local pentru decizii. Dumneavoastră spuneţi de cifre. Atât.
17. Dl. primar Zaharia Liviu: Cum am spus, copii au strâns bani. Am donat şi noi. Mai
donăm. Lucrurile se rezolvă. Despre cazul copiilor s-a aflat astăzi. Vor fi înştiinţaţi cei de la
Asistenţă Socială. Dacă nu se rezolvă din bugetul local, se rezolvă altfel. Referitor la
dezinsecţia stradală, am avut o propunere şi din partea domnului consilier Chiriţoiu Viorel, să
ne pună la dispoziţie un camion, cu atomizoare şi clor să facem dezinsecţia stradală. Vom lua
şi această măsură, dacă se va impune, în funcţie de evoluţia situaţiei.
18. Dl. consilier local Balan Claudiu: Nu se poate face dezinfecţia pentru toate satele? Nu
aşa este normal?
19. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Da, dar ar mai trebui şi un viceprimar să organizeze
treaba. Dar cum la Stănileşti nu se poate, asta este! Este dictatură domnule în Primăria
Stănileşti? Cum să iei atribuţiile viceprimarului şi să le dai la un străin? Ce căuta Titel prin
Pogăneşti să dea indicaţii unde să lucreze buldoexcavatorul şi să strângă gunoiul? Ce treabă
are el cu primăria?
20. Dl.viceprimar Tofan Costică: Da, cu ocazia asta aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că
domnul primar mi-a luat atribuţiile de serviciu. Îmi închide accesul în unitate, pune lacăt pe
poarta primăriei, nu mai am acces la utilajele primăriei, nu pot coordona muncitorii, îi trimit
undeva la muncă, din urmă nu sunt lăsaţi de domnul primar să facă treaba şi sunt trimişi în
altă parte. A fost desemnat un muncitor să se ocupe de treburile administrative. Ce înseamnă
asta?
21. Dl. consilier local Artene Irimia: Este ceva scris? Solicitaţi hârtiuţă scrisă, nu aşa, pe
vorbe să le dea.
22. Dl. primar Zaharia Liviu: Pomeniţi cu ocazia asta domnule viceprimar şi că ai furat
cheia de la Duster din centrală şi nu vrei să o dai înapoi. Daţi-mi cheia să îmi iau actele din
maşină.
23. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ce cheie? Cum domnule, nu ai avut cheia de la Duster,
cine a avut până acum cheia de la Duster, nu dumneata?
24. Dl. primar Zaharia Liviu: Am pierdut-o. Şi tu ai luat-o pe cealaltă şi nu vrei să o dai.
25. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu am luat cheia de rezervă, care stătea mereu în
centrală. Şi nu aşa stau lucrurile. Povesteşte tot. Cum a fost dus Dusterul la reparat şi după ce
a fost adus de la reparat, a dus Loganul la reparaţii. Când a fost gata reparaţia, peste aproape
2 săptămâni şi nu mai era adus la primărie, am sunat şi am solicitat să îl luăm şi cel care
repară a spus clar: „Domnule este reparat, dar nu pot să vi-l dau, domnul primar a spus să nu
îl dau decât lui”. Iar cheia de la Duster ştii foarte bine că după ce a fost scandalul când ai
închis poarta şi s-a sunat la 112, după ce au plecat domnii poliţişti ţi-am lăsat-o pe birou, dar
cum nu vrei să mai recunoşti. Şi nu mă laşi să îmi exercit atribuţiile.
26. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă nu vii niciodată să te consulţi cu mine. Nu s-a întocmit
nici un raport de activitate.
4

27. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ce raport de activitate? Când s-a întocmit vreodată raport
de activitate în primărie? Unde scrie?
28. Dl. consilier local Dobă Cirpian: Dar tu când ai fost viceprimar ai făcut vreun raport de
activitate, domnule primar?
29. Dl. viceprimar Tofan Costică: Chiar şi acum, în 4 ani, nu ai prezentat niciodată raport
de activitate în faţa Consiliului Local. Deşi aveai obligaţia.
30. Dl. consilier local Artene Irimia: Domnule, staţi aşa...cine are acces la autoturismul
primăriei? Nu trebuie să existe o regulă la cum este folosită?
31. Dl. consilier Dobă Ciprian: Acum ajungem să îi dăm dreptate domnului Axinte!
32. Dl. consilier Artene Irimia: Doamna contabilă, deci aţi făcut cheltuieli înainte de a avea
hotărâre de Consiliu Local? De ce ne-aţi mai convocat acum? De ce nu atunci? Nu mi se pare
moral! Pe urmă, de ce aţi luat banii de la drumuri? De ce nu s-au luat de la alt capitol? Sunt
bani şi din altă parte. Şi aţi început cu cheltuielile înainte de a-i identifica pe toţi.
33. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Nu am făcut cheltuieli efectiv.
34. Dl. consilier local Artene Irimia: Deci Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă se
subtituie Consiliului Local? Pentru ce ne-aţi mai chemat aici?
35. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Consiliul Local s-a întrunit pentru rectificare.
36. Dl. consilier local Artene Irimia: Cheltuiala s-a făcut ieri şi pe noi ne chemaţi
poimâine...Şi ne pui asupra faptului împlinit.
37. Dl. viceprimar Tofan Costică: Nu ne mai sfidaţi. Ne puteţi convoca şi de 2 ori pe zi
dacă e nevoie pe situaţii de urgenţă. Şi venim.
38. Dl. primar Zaharia Liviu: Şi atunci ce să facem? Să nu îi mai ajutăm pe bătrâni?
39. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu mă luaţi aşa, cu din astea. Îi ajutăm. Chestiunea
este: întâi în Consiliul Local şi după rectificarea bugetară. Mai întâi stabilim de unde luăm
banii şi identificăm pe cei care au nevoie.
40. Dl. viceprimar Tofan Costică: Îi ajutăm, chiar şi mai mult.
41. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: I-au identificat cei de la Compartimentul Asistenţă
Socială.
42. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă aşteptăm atunci până mâine, pe domnii consilieri locali,
cu o listă de persoane identificate pe sate.
43. Dl. Sandu Costică: Ajutoarele astea trebuie date cât durează situaţia de urgenţă. Vor mai
trebui bani.
44. Dl. consilier local Artene Irimia: În spatele facturilor, nu trebuie să existe un tabel cu
semnături ceva, cu cei care au beneficiat? Cine semnează?
45. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Întruniţi-vă să faceţi listele şi gata.
46. Dl. consilier local Artene Irimia: Pai Consiliul Local mai are vreun rost? Pe sate trebuie
identificate persoanele.
47. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Atunci sistăm şi o luăm de la capăt.
48. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu luaţi în nume de rău. Dar să fie legal, nu să se
nască suspiciuni. Trebuie să identificăm pe cei care chiar sunt fără resurse, fără ajutor. Şi, câţi
salariaţi mai sunt la Centrul de Zi?
49. Dl. primar Zaharia Liviu: Mai sunt 3. Unul este în concediu creştere copil.
50. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu la asta mă refer. Mă refer să colaboreze cu
Asistenţa Socială, cei de Centrul de Zi. Să existe colaborare.
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51. Dl. consilier local Artene Irimia: Nu şi Consiliul Local trebuia consultat?
52. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Dacă vreţi, modificaţi sumele.
53. Dl. viceprimar Tofan Costică: Propunerea mea este să punem sume mai mari şi să fie
cheltuite legal. Noi trebuie să dezinfectăm comuna. Nu vine nimeni din altă parte să
dezinfecteze. Noi trebuie să luăm măsuri.
54. Dl. consilier local Artene Irimia: Iar la hrană trebuie luat în calcul şi costurile. Să fie
totuşi un meniu normal.
55. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Este un meniu de 20 lei pe zi.
56. Dl. consilier local Artene Irimia: Sunt cheltuieli care trebuie făcute şi justificate bănuţ
cu bănuţ. Noi am alocat sumele dar trebuie ca cheltuielile să fie riguros făcute. Trebuie
identificate cu atenţie persoanele. Sunt pensionari care nu se pot mişca. Trebuie colaborare cu
Consiliul Local.
57. Dl. primar Zaharia Liviu: 3 zile au lucrat cei de la Asistenţă Socială la lista de
persoane. Sunt 40 de persoane pe listă acum. Sunt anchete sociale făcute.
58. Dl. consilier local Artene Irimia: Dacă sunt făcute cu responsabilitate anchetele sociale,
ca cele făcute înainte de situaţia de urgenţă, atunci e bine.
59. Dl. primar Zaharia Liviu: Noi avem studenţi voluntari care au mers la bătrâni. Şi eu
personal am fost la bătrâni, pentru că primesc multe telefoane de la rude care sunt plecate în
afară şi nu pot veni la părinţi, la bunici. Mergem acolo, dar când ajungem la ei ne spun că “nu
domnule, eu mă descurc”. S-au încărcat telefoane, s-au plătit facturi şi s-au adus reţete. Îi
identificăm prin colaborare cu Asistenţa Socială, cu domnii consilieri. Am găsit şi la
Chersăcosu persoane în stare foarte gravă. Cazurile trebuie semnalate neaparat celor de la
Asistenţa Socială. Trebuie să luăm toate măsurile. Nici noi nu suntem conştienţi încă, cât de
periculoasă ar putea fi situaţia.
Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la vot.
Întrucât nu mai există discuţii cu privire la acest punct, se trece la votarea proiectului
de hotărâre. Cu 7 voturi “pentru”, nici un vot “împotrivă” şi nici o “abţinere, proiectul de
hotărâre privind rectificarea I-a bugetului local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
pentru anul 2020 – stare de urgenţă, este aprobat în prima parte a şedinţei.
1. Dl. consilier local Artene Irimia: Cu o observaţie de notat. Găşiţi bani de la alte capitole,
nu de la drumuri. Nu să se reporteze banii de la alte capitole la sfârşit de an şi să nu mai avem
la drumuri. Ce ziceţi, doamna contabil, nu găsim?
2. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Putem să luăm după următoarea rectificare. Punem
banii înapoi la drumuri. Pur şi simplu acela era un capitol unde era un calup mai mare de
cheltuit. Am luat de acolo direct ca să nu mai luăm 10.000 lei dintr-un capitol, încă 10.000 lei
din alt capitol.
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Eu cred că trebuie solicitate fonduri şi din alte părţi
eventual. În condiţiile acestea, fonduri se vor da.
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Fac apel la dumneavoastră pentru cazurile care sunt de strică
urgenţă, să fie aduse la cunoştinţă Asistenţei Sociale, pentru a se deplasa acolo şi pentzru a
interveni. Inclusiv cu studenţii care s-au oferit să facă un lucru atât de bun.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Vă rog să se consemneze în procesul verbal. Fac şi eu un
apel la domnul primar: Să nu îmi mai saboteze activitatea, măcar în perioada de stare de
urgenţă.
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6. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu ridicaţi tonul. Să îmi dea cheia de la Duster!
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
31.03.2020, 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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