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. 4273/03.06.2020
PROCES-VERBAL

Încheiat astazi, data de 27.05.2020, ora 14.00, la sediul Primăriei comunei Stănileşti,
(Sala Polivalentă Stănileşti), în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, convocată în baza dispoziţiei Nr. 194/20.05.2020 a primarului
comunei Stănileşti. Din totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenţi. La şedinţă participă
doamna Gugiuman Luminiţa, Contabil-Referent Asistent, din partea Compartimentului
Financiar-Contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti.
De asemenea, la şedinţă participă domnul dr. Vasilăţeanu Marian, doamna dr. Maftei Carmen
Ionela, doamna dr. Plaier Liliana şi doamna dr. Postelnicu Rodica, în vederea dezbaterii
proiectelor de hotorâre referitoare la aprobarea concesionării unor spaţii din cadrul Centrului
de Zi pentru Persoane Vârstnice Stănileşti, cu destinaţia de cabinete medicale pentru
medicină de familie şi centru de permanenţă.
Secretarul general al comunei Stănileşti, doamna Şălaru Mihaela, pune la dispoziţia
domnilor consilieri locali procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local, din
data de 31.03.2020. Cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi două „abţineri” –
domnul consilier local Axinte Paul Dan şi domnul consilier local Huzum Sebastian – întrucât
nu au participat la şedinţă, procesul verbal este aprobat.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de
zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
Comunei Stănileşti, pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020.
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 rectificarea III-a 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.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2020.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui
imobil – teren intravilan, în suprafaţă de 1000 m2 , NC 73418, aparţinând domeniului
privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, în scopul desfăşurării de activităţi economice.
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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.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului având
NC 73480, aparţinând domeniului privat al U.A.T. Stănileşti, situat în intravilanul
satului Gura Văii, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în trei loturi.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului având NC 17878,
aparţinând domeniului public al U.A.T. Stănileşti, situat în intravilanul satului
Stănileşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în două loturi.
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 concesionării unui spaţiu din cadrul Centrului
de Zi pentru Persoane Vârstnice Stănileşti către C.M.I. Dr. Maftei Carmen Ionela, cu
destinaţia de cabinet medical.
Comisia de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat de interes local.
Comisia de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spaţiu din cadrul Centrului
de Zi pentru Persoane Vârstnice Stănileşti către C.M.I. Dr. Vasilăţeanu Marian, cu
destinaţia de cabinet medical.
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.
Având în vedere primul punct de pe ordinea de zi, se puncte în discuţie proiectul de
hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei
Stănileşti, pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă rog să faceţi propuneri.
2. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Propun preşedinte de şedinţă pe domnul Tofan Costică.
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Să luăm propunerile dintr-un capăt. Da, domnule Axinte,
spuneţi.
4. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Propun pe domnul consilier Antohi Ionel.
5. Dl. consilier local Pândaru Costel: Propun tot pe domnul Tofan Costică.
6. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Propun pe domnul consilier Bejan Vasilache.
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Supunem la vot propunerile. Pentru primar propunere, cine
este “pentru” domnul consilier Antohi Ionel?
8. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Domnule primar, eu am făcut primar propunere.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Am spus că luăm propunerile de la un capăt. Deci, cine este
pentru domnul consilier Antohi Ionel, să fie preşedinte de şedinţă.
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Se trece la vot. Pentru propunerea ca domnul consilier local Antohi Ionel să
îndeplinească atribuţiile preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Stănileşti,
pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020: 9 voturi “pentru” – domnii consilieri locali Creţu
Dorin, Antohi Ionel, Ciobanu Ion, Drăghici Ioan, Sandu Costică, Artene Irimia, Bejan
Vasilache, Mitrofan Teodor, Axinte Paul Dan.
Urmare a voturilor înregistrate, domnul consilier local Antohi Ionel este ales
preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al comunei Stănileşti, pentru lunile mai, iunie şi
iulie 2020.
Fiind încheiate discuţiile, se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre aflate pe
ordinea de zi.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Propun suplimentarea ordinii de zi, cu un proiect de hotărâre
care a fost omis, dar care are documentaţia întocmită. Este vorba despre aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Teatru de
Vară în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Cu unanimitate de voturi este aprobată suplimentarea ordinii de zi şi suplimentarea.
1. Dl. consilier local Artene Irimia: Aş veni cu propunerea de a schimba ordinea punctelor
de pe ordinea de zi. Să dezbatem mai întâi punctele 7 şi 8, să nu mai aştepte domnii doctori
până la sfârşitul şedinţei.
Cu unanimitate de voturi, este aprobată modificarea ordinii în care vor fi dezbătute
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare la proiectele de
hotărâre, raportului de specialitate şi a documentelor anexate.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Trebuie stabilită durata pentru care se vor încheia contractele.
Referitor la preţ, încă nu a fost finalizat raportul de evaluare, însă există menţiunea în
proiectul de hotărâre, nu mai puţin de suma pe care o plătesc actual 1,1 euro/m2. Ulterior,
vom reveni cu o hotărâre de consiliu referitoare la preţul final. La ultimul control al D.S.P. la
dispensar, de pe 15.05.2020, a fost stabilit un termen de 30 de zile, pentru ca să fie relocate
cabinetele medicale, deoarece nu îndeplinesc condiţiile. Noi o să solicităm prelungirea
termenului. 30 de zile nu este suficient. Dar după hotărârea de consiliu, pot fi începute
demersurile.
2. Dna. Dr. Plaier Liliana: Eu împreună cu colega mea, am venit în legătură cu activitatea
Centrului de Permanenţă. Referitor la spaţiul pus la dispoziţie în cadrul Centrului de Zi, este
posibil să se lege de circuitele comune. Holul, cu ce aveţi în comun....este posibil ca pe viitor
să fie probleme. Cei de la D.S.P. nu au văzut spaţiul.
3. Dna. Dr. Maftei Carmen: Dar au zis că se poate să se desfăşoare cele două tipuri de
activităţi, cu tot cu Centrul de Zi, sunt compatibile.
4. dna. Dr. Plaier Liliana: Noi din fonduri proprii am cheltuit milioane la dispensar pentru
renovare. Dacă se vrea să se continue în comună cu un centru de permanenţă, nu doar pentru
urgenţă, este necesar spaţiu. Eu am fost cu colega mea acolo, la Centrul de Zi. Totuşi, spaţiile
puse la dispoziţie înseamnă împărţirea camerei şi activitatea de permanenţă să se desfăşoare
în unul dintre cabinete. Am văzut că mai este o cameră acolo. Am avea nevoie şi de aceea.
Circuitul nu trebuie să fie comun.
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5. Dl. primar Zaharia Liviu: Doamna doctor, care a fost prima noastră discuţie? Noi ne
raportăm la situaţia pe care o avem. Ne daţi afără pe noi cu Centrul de Zi? Avem angajaţi
acolo. Dar nu puteţi rămâne cu Centrul de Permanenţă la dispensar?
6. Dna. Dr. Plaier Liliana: Nu este apă potabilă acolo. Nu sunt toalete, nu avem fosă, pereţii
sunt crăpaţi. W.C.-ul nu este de secol XXI.... şi suntem tocmai în mijlocul satului.
7. Dl. Dr. Vasilăţeanu Marian: Deci până pe 15 iunie, dacă nu se rezolvă, ne închid
dispensarul.
8. Dna. Dr. Plaier Liliana: Sunt probleme, chestiuni ridicate de mult timp, vechi. Trebuie
vestiar şi camere de tratament.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Noi ne raportăm la ce avem. Dacă cei de la D.S.P. au venit aici
şi au văzut condiţiile de la Centrul de Zi, poate o să fie mai indulgenţi.
10. Dna . Dr. Plaier Liliana: Au spus că aici este cel mai rău din tot judeţul.
11. Dl. Dr. Vasilăţeanu Marian: Eu nu cred…Noi am adus îmbunătăţiri, am pus parchet pe
banii noştri, am cumpărat scaune pe sala de aşteptare. Ei vor să împărţim spaţiul în 2, ca să
avem şi birou şi sală de consultaţii. Cum împarţi 26 m2 în două? Şi în cabinetul meu trebuie
să rămână şi Centrul de Permanenţă.
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Haideţi că sunt unele dispensare în judeţ.....se dărâmă...
13. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu aş avea o propunere, domnilor consilieri.
14. Dl. consilier local Antohi Ionel: Haideţi să nu ne abatem de la subiect. Discutăm
închirierea şi revenim după cu alte detalii. Domna doctor, dar puteţi continua actul medical în
starea actuală a clădirii?
15. Dl. Dr. Vasilăţeanu Marian: Deocamdată, da. Dar maxim 1 lună – 1 lună şi jumătate.
16. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnilor doctori, eu vă înţeleg doleanţa. De atâţia ani
pentru dispensar nu s-a făcut nimic şi totuşi am sprijinit şi şcoala şi bisericile, trebuie făcut
ceva şi pentru dispensar. Dar am o întrebare? Nu trebuie făcute 3 cereri, doamna secretar?
Dacă îşi desfăşoară activitatea şi Centrul de Permanenţă acolo?
17. Secretar general Şălaru Mihaela: Nu sunt necesare 3 cereri. Centrul de permanenţă nu
are personalitate juridică. În urma discuţiilor s-a stabilit că Centrul de permanenţă îşi va
desfăşura activitatea într-unul dintre cabinete, în paralel. Dar vom introduce o clauză în
contractele de concesiune, referitoare la acordul privind desfăşurarea activităţii centrului de
permanenţă în aceleaşi spaţii. Deci, în contracte se va specifica.
18. Dl. viceprimar Tofan Costică: Referitor la modificări – pentru că am înţeles că acolo
sunt necesare modificări şi dotări, apă în fiecare cameră, chiuvete…..un minim necesar. Eu
propun domnilor consilieri, ca dotările să le facă primăria, din bugetul local. Bineînţeles, cu
hotărârea Consiliului Local, pe baza unui deviz. Referitor la preţ, ştiu că trebuie să aşteptăm
evaluarea, dar putem deroga totuşi de la preţul care se propune, dacă este prea mare. Totuşi,
este vorba despre servicii medicale de care beneficiază comunitatea.
19. Dl. consilier local Creţu Dorin: Păi şi atunci de ce am mai chemat evaluatorul?
20. Secretar general Şălaru Mihaela: Deoarece este o procedură obligatorie, conform
prevederilor legale. Şi astfel se stabileşte preţul de referinţă de la care Consiliul Local poate
pleca. Mări, sau micşora. Dacă vă aduceţi aminte, la fel am procedat şi anul trecut, la
concesionarea terenului agricol.
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21. Dl. viceprimar Tofan Costică: Deci pentru preţ, rămâne să aşteptăm raportul de
evaluare. Dar totuşi, vă rog să luaţi în calcul ca dotările minime pentru amenajarea
cabinetelor la Centrul de Zi, să fie asigurate de primărie din bugetul local.
22. Dl. consilier local Antohi Ionel: Să vorbim pe rând, vă rog.
23. Dna. Dr. Plaier Liliana: Deci, referitor la împărţirea spaţiului de la Centrul de Zi, o va
face primăria?
24. Dl. primar Zaharia Liviu: Dacă cei de la D.S.P. dau aviz, din punct de vedere al
construcţiei, se recompartimentează. Trebuie din nou aviz de la I.S.U. Noi avem aviz pentru
clădire, dar dacă se recompartimentează clădirea, va trebui un nou aviz. Acum însă avizul
trebuie să îl obţină domnii doctori.
25. Dl. consilier local Artene Irimia: Domnule, punem caii înaintea boilor. Dacă aţi
constatat că sunt încăperile practice pentru cabinete medicale şi există un minim de dotări,
încheiem contractul. Dacă nu, solicitaţi spaţiul care vă trebuie. Şi nu era un act normativ care
prevedea ca chiria era plătită de stat?
26. Dna. Dr. Plaier Liliana: Nu, nu era cu chiria. Se referea la impozitare. Este ceva diferit.
27. Dl. consilier local Artene Irimia: Trebuie să aveţi un minim de dotare, conform
cerinţelor.
28. Dl. consilier local Antohi Ionel: Domnilor, întârziem şedinţa şi ne abatem de la subiect.
29. Dl. viceprimar Tofan Costică: Votăm concesionarea în această şedinţă. Şi la următoarea
şedinţă solicitaţi, prin cerere, cheltuielile pentru dotări.
30. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Eu am nişte întrebări. Asociaţia “Totul pentru
Viaţă” şi-au dat acordul? Şi data trecută când am vorbit despre mutarea cabinetelor medicale
s-a vorbit despre amenajarea unui cabinet stomatologic în cadrul Centrului de Zi. Aţi luat în
calcul?
31. Secretar general Şălaru Mihaela: Avem acodrul Asociaţiei “Totul pentru Viaţă”. Au
fost prezenţi, prin repezentant, inclusiv la vizita A.D.R.-ului. Şi a fost făcut anual inventarul
pentru bunurile din dotare. Am ieşit cu proiectul şi din perioada de monitorizare.
32. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu ne ajunge spaţiul pentru cabinetele medicale. Unde să
aducem stomatologia?
33. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Centrul de Permanenţă nu poate rămâne aici? Să
renovăm clădirea....Nu luăm în calcul? Dacă tot a zis domnul vice ca să dăm bani şi la spitale
şi la biserici…
34. Dl. primar Zaharia Liviu: Ca să putem renova clădirea dispensarului vechi, trebuie
proiect şi expertiză. Ulterior expertizei, ne poate spune dacă permite renovare. E de durată.
35. Dn. Dr. Plaier Liliana: Asta ar însemna să închidem o perioadă şi să redeschidem. Nu va
fi de acord D.S.P.-ul.
36. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Chiar dacă ar vedea că se intreprind activităţi?
37. Secretar general Şălaru Mihaela: Vom comunica şi noi o adresă din partea primăriei,
către D.S.P., prin care să înştiinţăm asupra demersurilor efectuate.
38. Dl. consilier local Antohi Ionel: Haideţi să votăm concesionările. Altfel discutăm la
nesfârşit.
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”, proiectele de
hotărâre privind: aprobarea concesionării unui spaţiu din cadrul Centrului de Zi pentru
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Persoane Vârstnice Stănileşti către C.M.I. Dr. Maftei Carmen Ionela, cu destinaţia de
cabinet medical şi proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spaţiu din
cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Stănileşti către C.M.I. Dr.
Vasilăţeanu Marian, cu destinaţia de cabinet medical, sunt aprobate.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a
şedinţei. Domnul consilier local Antohi Ionel, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului
înscris pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea III-a bugetului local al comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, pentru anul 2020.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare la proiectele de
hotărâre, raportului de specialitate şi a documentelor anexate.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Lăsăm pe doamna contabil să vă explice despre rectificare.
2. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Rectificarea se face pe suma de 796.000 lei. Sumle
au fost rectificate pentru indemnizaţiile şi asistenţii personali pentru persoanele cu grad de
handicap, cheltuieli cu salarizarea, au mai fost alocaţi 40.000 lei la bunuri şi servicii – cu
exploatarea apei şi suma de 180.000 lei pentru taxa de salubritate. Întrebări?
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Aţi făcut apa potabilă? Sau pe ce s-au cheltuit banii?
4. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Se intervine asupra conductelor – decolmatare,
denisipare, curent electric pentru funcţionare pompe, piese de schimb.
5. Dl. consilier local Antohi Ionel: Extindere de reţea?
6. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Nu. Reparaţii.
7. Dl. viceprimar Tofan Costică: La cheltuielile la apă, este vorba despre puţuri, nu? Aţi
făcut şi denisipare şi decolmatare la acelaşi puţ? Şi le-aţi făcut fără să treceţi iar prin Consiliul
Local. Iar ne sfidaţi?
8. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu induceţi în eroare Consiliul Local.
9. Dl. viceprimar Tofan Costică: Nu induc în eroare Consiliul Local. Iar nu aţi respectat
etapele normale. De ce nu aţi pus sumele în buget de la începutul anului, când s-a aprobat
bugetul?
10. Dl. primar Zaharia Liviu: De ce nu aţi solicitat? Numai ştiţi să ieşiţi în faţa oamenilor şi
după să vă retrageţi.
11. Dl. viceprimar Tofan Costică: Cum domnule primar? Când aţi făcut bugetul, referatul
meu era făcut, prin care am solicitat decolmatarea puţurilor. Referatul este înregistrat şi vi s-a
adus la cunoştinţă în luna decembrie 2019. L-aţi şi semnat. Bugetul s-a aprobat în februarie.
Din decembrie vă tot spun să decolmataţi puţurile.
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Ce referat? Unde este este referatul?
13. Dl. viceprimar Tofan Costică: Poftim referatul. Asta este copia. Deci, de ce nu aţi prins
în buget? Cât a costat lucrarea? Şi cine a contractat lucrarea?
14. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: 23.000 lei.
15. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule primar, aţi avut ofertă cu 100 lei/metrul liniar,
deci un preţ mult mai mic. Şi aţi refuzat oferta, aţi ales cu un preţ mai mare. Pe ce criterii?
16. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Achiziţiile sunt publice. Nu aveţi decât să vă uitaţi
pe S.E.A.P.
17. Dl. viceprimar Tofan Costică: Toate sunt achiziţii directe. Aţi avut vreo achiziţie cu
licitaţie sau oferte?
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18. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Dacă sunt sub pragul maxim, putem face achiziţii
directe. Am avut licitaţie la asfaltare.
19. Dl. viceprimar Tofan Costică: La asfaltare nu aţi avut încotro şi aţi făcut licitaţie. Dar
totuşi, care sunt criteriile la achiziţiile directe?
20. Dna. contabil Gugiuman Luminiţa: Vă uitaţi pe S.E.A.P. dacă aveţi nelămuriri şi vedeţi
cum se fac. Se ocupă persoana de la achiziţii.
21. Secretar general Şălaru Mihaela: Ştim şi noi, doamna contabil cum se fac achiziţiile la
Primăria Stănileşti. Cum, ocazional, contractele se încheie după ce lucrarea este deja
finalizată. Deşi există anumite prevederi legale, contractele încheiate de U.A.T. nu îmi sunt
comunicate, în calitate de secretar al comunei, ca şi compartiment juridic. Mi se transmit la
semnat ocazional, numai anumite contracte, în mod discreţionar alese de domnul primar.
Numai anumite contracte, atât. Restul probabil nu au nevoie de verificări din punct de vedere
juridic. Încă nu am descoperit încă pe ce considerente sunt alese. Probabil în funcţie de
mărimea comisionului...
22. Dl. primar Zaharia Liviu: Lasă, nu îl mai completa tu pe iubitul, domnul viceprimar!
23. Secretar general Şălaru Mihaela: Domnule primar, cum aţi spus? Retrageţi-vă
cuvintele!
24. Dl. primar Zaharia Liviu: Da, iubitul. Ce, nu ştii?
25. Secretar general Şălaru Mihaela: Voi consemna în procesul verbal. Nu este prima dată
când mă umiliţi. Domnule preşedinte, aţi auzit, da?
26. Dl. consilier local Antohi Ionel: Consemnaţi doamna secretar. Vă rog, linişte!
27. Dl. primar Zaharia Liviu: Băiatul adus de tine făcea doar decolmatare. Şi se stricau
pompele iar.
28. Dl. viceprimar Tofan Costică: Nu este băiatul adus de mine, ştiţi foarte bine. Este cel
care a construit puţurile. Da, au fost contruite puţuri în anii trecuţi! Aţi făcut măcar un puţ în
4 ani? Nu vedeţi că nu ajunge apa la oameni? Şi oferta de decolmatare nu mi-a făcut-o mie.
Eram la dumneata în birou, toţi 3.
29. Dl. primar Zaharia Liviu: Dar tu ce ai făcut în 12 ani? Bei ceai, atâta tot.
30. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ne sfidaţi pe toţi. Şi Consiliul Local şi muncitori şi
funcţionari. Îi utilizaţi pe toţi pentru propriul interes.
31. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă rog să spuneţi adevărul. Omul a făcut lucrarea. Ai tu curaj
să te uiţi la omul acela şi să îi spui că nu îl plăteşti?
32. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu nu zic că nu a făcut lucrarea. De ce nu respectaţi legea
şi nu faceţi lucrurile corect?
33. Dl. consilier local Antohi Ionel: De adăugat ceva la rectificarea bugetară? Sunteţi de
acord?
34. Dl. viceprimar Tofan Costică: Cu amendament la rectificare. Să nu treacă banii de la
bunuri şi servicii, pentru că nu se ţine cont de Consiliul Local. Să treacă doar sumele de la
asistenţă socială.
35. Dl. consilier Antohi Ionel: Vă rog să faceţi linişte. Haideţi să trecem la votul proiectului
de hotărâre prezentat.
Cu 8 voturi “pentru” – domnii consilieri locali: Mitrofan Teodor, Axinte Paul Dan,
Creţu Dorin, Chiriţoiu Viorel, Pîndaru Costel, Drăghici Ioan, Bejan Vasilache, Ciobanu Ion,
5 “abţineri” – domnii consilieri locali Huzum Sebastian, Tofan Costică, Dobă Ciprian, Artene
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Irimia, Antohi Ionel şi 2 voturi “împotrivă” – domnii consilieri locali Balan Claudiu, Sandu
Costică, proiectul de hotărâre privind rectificarea III-a bugetului local al comunei
Stănileşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2020, este aprobat.
Se trece la dezbaterea următorului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.
Domnul consilier local Antohi Ionel, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului înscris pe
ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2020.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare la proiectele de
hotărâre, raportului de specialitate şi a documentelor anexate.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Doamna Silitră, responsabilă cu achiziţiile publice, vă poate da
mai multe detalii.
2. Dna. Consilier Principal Silitră Violeta: Este vorba despre programul de achiziţii aprobat
în decembrie anul trecut, dar care a fost actualizat după aprobarea bugetului. Şi cu starea de
urgenţă nu s-a mai făcut proiectul de hotărâre.
3. Dl. consilier local Sandu Costică: Mă scuzaţi, dar trebuie să părăsesc şedinţa. Am o
problemă personală de rezolvat urgent. Dar nu am obiecţii la punctele rămase pe ordinea de zi
şi sunt de acord.
4. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Îi dăm voie să plece, dar să ne spună unde se duce, ce
problemă are de rezolvat.
5. Dl. consilier local Sandu Costică: Am spus că am o problemă. Trebuie să îţi spun ţie?
Este o problemă personală.
Votul domnului consilier local Sandu Costică nu va fi luat în considerare pentru
următoarele proiecte de hotărâri supuse dezbaterii Consiliului Local, întrucât părăseşte sala
de şedinţă.
Sunt continuate discuţiile:
6. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule primar, de ce nu vă consultaţi şi cu Consiliul
Local când scoateţi sau adăugaţi investiţii? Nici cu mine, nici cu Consiliul Local...
7. Dl. primar Zaharia Liviu: Când să vorbesc cu tine, că tu eşti mereu cu cana cu ceai...
8. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ce ai domnule cu toată lumea de ne urmăreşti pe camera
mereu? Toată ziua asta faci...Bagi pumnul în gură la toţi!
9. Dl. consilier local Bejan Vasilache: De ce nu ţi-ai montat GPS domnule vice? Ca să ştie
tot timpul unde eşti...
10. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu trebuie să întreb, ştiu mereu unde eşti....
11. Dna. Consilier Principal Silitră Violeta: Vă citesc numai ce s-a modificat?
12. Dl. consilier local Antohi Ionel: Nu doamnă, citiţi-le pe toate. Le luăm pe rând.
13. Dna. Consilier Principal Silitră Violeta: Deci s-au scos unele investiţii şi am introdus
altele noi. Eu vă citesc Anexa 1, cu lucrările. Cealaltă anexă este cu bunurile, consumabilele
pentru funcţionare, hârtie, pixuri…Deci, la lucrări: Modernizare străzi – valoarea este cu
T.V.A. – continuare lucrări, Construire grădiniţă Stănileşti – este proiectul început de 2 ani
prin minister; Grupuri sanitare – proiectare plus execuţie pe Stănileşti şi Pogăneşti;
Achiziţionare microbuz şcolar Second Hand; Construire Teatru de Vară Stănileşti; Amenajare
parc de joacă Pogăneşti; Continuare P.N.C.F.; Alimentare cu apă, poduri şi podeţe –
continuare – este lucrarea începută de ECOLOC; Reactualizare P.U.G. – obţinere avize.
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14. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Staţi puţin, la microbuzul şcolar. Am spus în
Consiliul Local să achiziţionăm unul nou, nu second hand. Ce să facem cu un microbuz
second hand?
15. Dl. viceprimar Tofan Costică: Credeţi că se ţine cont de Consiliul Local? Staţi
liniştit...că nu au interes să ia nici de ăsta măcar..
16. Dna. Consilier Principal Silitră Violeta: Eu aşa aveam trecut în anexă…Continuăm:
construire platforme deşeuri; Decolmatare Pruteţ; Pietruire drumuri; Construire trotuare Gura
Văii şi Stănileşti; Podeţe de beton – proiectare plus execuţie.
17. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Doamnă, staţi puţin. Domnule vice, lămuriţi-ne.
Referitor la oferta de preţ la decolmatarea puţurilor. Deci aţi avut ofertă pe mai puţini bani?
18. Dna. Consilier Principal Silitră Violeta: Eu nu am primit altă ofertă. Am achiziţionat
noi direct de pe S.E.A.P.
19. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ce ofertă, dacă achiziţia s-a făcut direct? Nu s-a făcut pe
S.E.A.P. Oferta a fost făcută în faţa mea şi a domnului primar, în biroul lui. Recunoaşte-ţi,
domnule primar! Cum să coste o decolmatare, cât construirea unui puţ? Înainte se făcea
numai decolmatare. Acum s-a introdus o operaţiune şi s-au dublat costurile?
20. Dl. primar Zaharia Liviu: Aşa se face operaţiunea corect. Se decolmatează şi se
denisipează. Ce făceau ceilalţi înainte nu era bine. Se colmata la loc.
21. Dl. viceprimar Tofan Costică: Acum nu se mai colmatează? Este un fenomen natural.
Aşa trebuie curăţate la interval de 2-3 ani, pentru că se colmatează. Dar decolmatat! Şi
procedat legal, nu aşa.
22. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Ce tot te iei de domnul primar? Ce dacă a făcut?
Dacă a făcut, înseamnă că a făcut bine. Ce face, face legal!
23. Secretar general Şălaru Mihaela: Domnule consilier, nu sunteţi în măsură să apreciaţi
legalitatea. Dumneavoastră aveţi îngrădit şi utilizaţi o suprafaţă de teren din domeniul public
fără forme legale, unde aţi transformat păşunea în iaz. Şi nu au fost duse la îndeplinire
măsurile lăsate de Curte de Conturi şi Direcţia Agricolă.
24. Dl. primar Zaharia Liviu: Doamna secretar, de ce interveniţi?
25. Secretar general Şălaru Mihaela: Da, domnule primar. Pentru că au fost trasate măsuri
de alte instituţii publice care au efectuat controale şi au lăsat măsuri de dus la îndeplinire. Iar
dumneavoastră mi-aţi plasat problema mie, dar acum refuzaţi să luaţi măsurile necesare. De o
lună v-am predat referatul pentru somaţii, nici măcar nu mi l-aţi transmis înapoi.
26. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Ce treabă aveţi dumneavoastră acolo, doamnă? Eu
ţin terenul de ani de zile. Ce vă interesează? Ştiţi când am escavat eu pământul pentru iaz?
Asta e părerea dumneavoastră, că nu e legal...
27. Secretar general Şălaru Mihaela: Domnule, nu este părerea mea. Eu am alte păreri.
Este o faptă constatată de alte instituţii publice care au efectuat controale. Direcţia agicolă ..în
speţă...Curtea de Conturi. S-au efectuat şi măsurători, ştiţi foarte bine.
28. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Şi ce dacă s-a măsurat? Eu nu am fost de acord! Ce
treabă are doamnă? Erau alte legi…
29. Secretar general Şălaru Mihaela: Domnule, este domeniul public, proprietatea
U.A.T.-ului. Au fost mereu aceleaşi legi şi se aplică la toată lumea.
30. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Eu am avut terenul meu şi am făcut iazul de pe
timpul lui Mihai Zaharia..
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31. Secretar general Şălaru Mihaela: Măsurile sunt lăsate pentru domeniul public pe care
l-aţi îngrădit. Nu este terenul meu, domnule. Acolo este păşune. De fapt, a fost păşune, aţi
făcut iaz şi trebuie readus terenul la starea iniţială.
32. Dl. consilier local Antohi Ionel: Domnule Chiriţoiu, luaţi loc. Haideţi să revenim! Faceţi
linişte, vă rog!
33. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Unde eraţi când eu am intrat în posesia terenului, în
2001?
34. Secretar general Şălaru Mihaela: În 2001? Presupun că eram la şcoală...cum de altfel se
vede diferenţa de educaţie între mine şi dumneavoastră, după cum ţipaţi şi reacţionaţi acum...
35. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Ce treabă are doamnă? Eu vă spun că era Mihai
Zaharia primar când am adus utilajul şi am făcut iazul!
36. Secretar general Şălaru Mihaela: Căutaţi-l domnule atunci, pe domnul Mihai Zaharia!
Dar şi atunci, tot domeniul public era. Erau legi şi atunci! Şi nu mai ţipaţi. De ce v-aţi ridicat
de pe scaun şi veniţi asupra mea ? Domnule preşedinte, vă rog, interveniţi!
37. Dl. consilier local Antohi Ionel: Vă rog, linişte! Lăsaţi altele, haideţi să ne calmăm.
38. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Erau alte legi! Eu nu fac nimic! Nu astup nimic din
iaz! Nu aveţi decât să vă duceţi să căraţi pământ cu sacul şi să astupaţi balta.
39. Secretar general Şălaru Mihaela: Cum să fac asta? Eu am făcut iazul?
40. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Da doamnă, astupaţi-l cu pământ dumneavoastră
dacă vă interesează!
Menţionez faptul că discuţia a luat amploare şi s-a purtat pe o tonalitate foarte
ridicată. Domnul consilier local Chiriţoiu Viorel şi-a părăsit locul de la masă, s-a ridicat şi s-a
îndreptat gesticulând nervos spre secretarul general al comunei, la o distanţă foarte apropiată.
Datorită ţipetelor domnului consilier local Chiriţoiu Viorel, nu a mai fost posibilă
consemnarea altor aspecte la acel moment, întrucât din sală, nu se mai puteau auzi nimic
altceva. Întrucât situaţia a degenerat foarte mult, a fost necesară intervenţia domnilor
consilieri locali pentru ca domnul Chiriţoiu Viorel să îşi reia locul la masă.
41. Dl. consilier local Antohi Ionel: Doamna secretară, consemnaţi şi trecem mai departe.
Domnilor, linişte vă rog! La proiectul de hotărâre cu programul de achiziţii, dacă aveţi
obiecţiuni sau adăugiri.
42. Dl. viceprimar Tofan Costică: Normal că sunt...s-au neglijat toaletele pentru şcoli,
microbuzul şcolar, nu s-a făcut procedura pentru parc de joacă la copii la Pogăneşti...Şi aţi
scos Sala Polivalentă de la Pogăneşti! De 3 ani aţi prins bani în fiecare an pentru construire
Sală Polivalentă la Pogăneşti, până aţi eliminat-o de tot. Unde sunt banii pentru sală, pentru
ce s-au cheltuit?
43. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu îmi aduc aminte….
44. Dl. viceprimar Tofan Costică: Păi de ce s-au cheltuit banii? Ce spuneţi celor de la
Pogăneşti?
45. Dl. primar Zaharia Liviu: Ai idee cât de mult costă să construieşti sală la Pogăneşti?
46. Dl. viceprimar Tofan Costică: Aţi adus vreun deviz? Aţi venit în faţa Consiliului Local
să ne spuneţi şi nouă cât costă? De unde să ştim…
47. Dl. primar Zaharia Liviu: Costă foarte mult. O să vedem să depunem proiect.
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48. Dl. consilier local Antohi Ionel: Sunteţi de acord cu investiţiile? Scoatem sau mai
adăugăm? Apropo, domnule primar, trotuarele cu cine le faceţi? Şi trimiteţi aceeaşi comisie
de recepţie?
49. Dl. primar Zaharia Liviu: Nu ştiu deocamdată. O să vedem.
50. Dl. consilier local Antohi Ionel: Aţi văzut cum arată trotuarul în dreptul depozitului, pe
o suprafaţă de aproximativ 50 m2 ? Sau nu circulaţi pe trotuar, circulaţi numai în Duster?
51. Dl. consilier local Chiriţoiu Viorel: Domnule Antohi, câte sesizări sau reclamaţii s-au
făcut împotriva lui Simion referitor la trotuar pentru că depozitează materiale?
Dumneavoastră, câte aţi făcut ca şi cetăţean?
52. Dl. consilier local Antohi Ionel: Eu am ridicat problema, atât. Nu circul des pe acolo.
Haideţi să votăm.
Se trece la vot. Cu 8 voturi “pentru” – domnii consilieri locali: Mitrofan Teodor,
Axinte Paul Dan, Creţu Dorin, Chiriţoiu Viorel, Huzum Sebastian, Drăghici Ioan, Bejan
Vasilache, Ciobanu Ion, 6 “abţineri” – domnii consilieri locali Balan Claudiu, Sandu Costică,
Tofan Costică, Dobă Ciprian, Artene Irimia, Antohi Ionel şi nici un vot “împotrivă”, proiectul
de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul
2020, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a
şedinţei. Domnul consilier local Antohi Ionel, preşedinte de şedinţă, dă citire punctului
înscris pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil –
teren intravilan, în suprafaţă de 1000 m2 , NC 73418, aparţinând domeniului privat al
U.A.T. Comuna Stănileşti, în scopul desfăşurării de activităţi economice.
Domnul primar Zaharia Liviu, dă citire raportului de aprobare la proiectele de
hotărâre, raportului de specialitate şi a documentelor anexate.
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este terenul de la fosta staţie Rompetrol. A existat o cerere
pentru concesionare, dar persoana s-a retras după ce a auzit de preţ. S-a făcut raport de
evaluare şi a rezultat între 8.300 – 9.400 lei/pe an. Preţul este prea mare şi descurajează în
felul acesta investitorii.
2. Dl. consilier local Antohi Ionel: Dacă s-a retras cererea, nu mai are rost să discutăm
proiectul de hotărâre.
3. Dl. primar Zaharia Liviu: Da, s-a retras din cauza preţului.
4. Dl. consilier local Antohi Ionel: Atunci supunem la vot retragerea proiectului de hotărâre
de pe ordinea de zi.
Cu uninimitate de voturi “pentru”, proiectul de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitaţie publică a unui imobil – teren intravilan, în suprafaţă de
1000 m2 , NC 73418, aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, în
scopul desfăşurării de activităţi economice, este retras de pe ordinea de zi.
Se trece la discutarea urmărtorului proiect de hotrâre de pe ordinea de zi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului având
NC 73480, aparţinând domeniului privat al U.A.T. Stănileşti, situat în intravilanul
satului Gura Văii, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în trei loturi.
Se trece la discuţii:
1. Dl. consilier local Artene Irimia: Cine l-a solicitat, ce activitate doreşte să desfăşoare?
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2. Dl. primar Zaharia Liviu: Tot un depozit pentru material de construcţie. Este terenul de
la Gura Văii din intravilan. Lângă cel unde se construieşte biserica nouă.
3. Dl. consilier local Artene Irimia: Depozitul de material de construcţie, poate fi
diversificat totuşi…. Şi poate aduce numeroase probleme cetăţenilor de acolo.
4. Dl. consilier local Artene Irimia: Câţi metri s-au solicitat? Şi va fi concesiunea acolo?
5. Secretar general Şălaru Mihaela: 2000 m2. Proiectul de hotărâre discutat acum, este
pentru dezmembrarea terenului. Şi hotărârea este necesară pentru finalizarea documentaţiei
de dezmembrare la notariat, în formă autentică şi la O.C.P.I. Ulterior, dacă sunteţi de acord,
se va iniţia o nouă hotărâre de Consiliu Local pentru procedura de concesionare. Tot cu raport
de evaluare.
6. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Totuşi, dacă sunt cereri, ar trebui să îşi plătească
singuri rapoartele de evaluare, să nu se dea bani din bugetul local degeaba, dacă ulterior
renunţă la cerere. Unele primării aşa procedează. Cei care solicită îşi plătesc rapoartele de
evaluare. Şi eventual, să nu se facă dezmembrarea. Puteţi propune concesionarea doar în baza
schiţei cadastrale.
Se trece la vot. Cu 8 voturi “pentru” – domnii consilieri locali: Mitrofan Teodor,
Axinte Paul Dan, Creţu Dorin, Chiriţoiu Viorel,Tofan Costică, Drăghici Ioan, Ciobanu Ion,
Balan Claudiu, 6 “abţineri” – domnii consilieri locali Dobă Ciprian, Huzum Sebastian,
Pîndaru Costel, Artene Irimia, Bejan Vasilache, Antohi Ionel şi nici un vot “împotrivă”,
proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului având NC 73480,
aparţinând domeniului privat al U.A.T. Stănileşti, situat în intravilanul satului Gura
Văii, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în trei loturi, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului având NC 17878,
aparţinând domeniului public al U.A.T. Stănileşti, situat în intravilanul satului
Stănileşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în două loturi.
Se trece la discuţii:
1. Dl. primar Zaharia Liviu: Este vorba despre terenul unde a fost scena. Şi am propus
construirea noului Teatru de Vară acolo. Ca să putem face documentaţia, trebuie dezmembrat
terenul.
2. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Unde îl înghesuiţi tot acolo? Căutaţi alt teren, mai
mare.
3. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Şi de ce trebuie dezmembrat?
4. Dl. primar Zaharia Liviu: Este al şcolii tot. Adică aferent şcolii.
5. Dl. viceprimar Tofan Costică: Eu aş fi avut ca propunere terenul de la Poştă. Este bine
amplasat.
6. Dl. consilier local Artene Irimia: Cel mai bine este să lăsaţi copii să se joace, lăsaţi
terenul şcolii. Deja am îngrămădit altă clădire importantă într-un spaţiu mic, tot lângă
şcoală – mă refer la Căminul cultural.
7. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: De ce nu îl faceţi la poştă? Să fie la strada principală.
8. Dl. consilier local Artene Irimia: Lăsaţi pământul şcolii….Acolo nu îl facem. Lăsaţi copii
să se joace.
9. Dl. primar Zaharia Liviu: Poşta are clădirea ei. Şi o parte din teren aparţine bisericii.
10. Dl. consilier local Huzum Sebastian: Eu mă abţin.
12

11. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Aparţine bisericii? Şi biserica îl donează.....
12. Dl. primar Zaharia Liviu: Vă propun să aprobaţi. Alt teren nu este.
13. Dl. consilier local Artene Irimia: Terenul de lângă dispensarul veterinar al cui este?
14. Secretar general Şălaru Mihaela: Tot public.
15. Dl. primar Zaharia Liviu: Acolo se desfăşoară bazarul...să vedem cât va mai funcţiona
şi bazarul.
16. Dl. consilier local Artene Irimia: Faceţi acolo.
17. Dl. primar Zaharia Liviu: Domnul Armănuţă are şi el clădirea acolo. Deci are Poşta,
Biserica, Consiliul Local şi Armănuţă. Sunt 4.
18. Dl. consilier local Artene Irimia: Se strică faţa şcolii. Eu susţin varianta cealaltă. Unde
este terenul lângă dispensarul veterinar.
19. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar situaţia clădirilor de pe terenul de la Izvoare?
Are Pavel Rîciu vreun document de proprietate? Aţi văzut dumneavoastră? Nu trebuie făcut
ceva cu clădirile acelea?
20. Secretar general Şălaru Mihaela: Două dintre clădiri sunt cumpărate. Pentru cea a
domnului Rîciu nu am văzut eu act de proprietate. Nu pot spune dacă are. Dumnealui a
ţinut-o după desfiinţarea asociaţiei. Avea un proces verbal de la Asociaţia “Flora”. Ştiţi că s-a
mai discutat şi în 2017.
21. Dl. consilier local Axinte Paul Dan: Dar nu are acte de proprietate. Şi de ce nu sunt
inventariate clădirile astea şi luate în domeniul public?
22. Secretar general Şălaru Mihaela: Mai sunt şi alte clădiri cu probleme asemănătoare. De
exemplu, cea în care îşi desfăşoară activitatea Moara în Stănileşti. Acolo şi terenul şi clădirea
este a noastră.
Se trece la vot.
Cu 5 voturi “pentru” – domnii consilieri locali: Mitrofan Teodor, Creţu Dorin,
Chiriţoiu Viorel, Drăghici Ioan, Bejan Vasilache, 9 “abţineri” – domnii consilieri locali
Huzum Sebastian, Pîndaru Costel, Tofan Costică, Dobă Ciprian, Artene Irimia, Antohi Ionel,
Axinte Paul Dan, Ciobanu Ion, Balan Claudiu, şi nic un vot “împotrivă” proiectul de hotărâre
privind aprobarea dezmembrării imobilului având NC 73480, aparţinând domeniului
privat al U.A.T. Stănileşti, situat în intravilanul satului Gura Văii, comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui, în trei loturi, nu este aprobat.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii “Amenajare Teatru de Vară în comuna Stănileşti, judeţul
Vaslui”, nu mai este pus în discuţie.
Discuţii diverse:
1. Dl. consilier local Balan Claudiu: Referitor la terenul de fotbal de la şcoala de la Budu şi
la problema cu domnul Gîscă. Trebuie găsită o soluţie. Alungă copii, a fost şi poliţia. Al cui
este terenul?
2. Secretar general Şălaru Mihaela: A fost înaintată o petiţie de către domnul Gîscă la
Primărie zilele acestea. Urmează să fie făcute verificări şi să îi răspundem în cursul
săptămânii viitoare. Terenul este public, nu privat.
Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe Ordinea de zi a Sedintei
ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judeţul Vaslui, din data de 27.05.2020, se
declară şedinţa încheiată.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
Notă: Prezentului process verbal îi sunt anexate următoarele documente:
1. Notificare întocmită de către domnul Zaharia Liviu, primarul comunei Stănileşti.
2. Cerere întocmită de către domnul consilier local Chiriţoiu Viorel.
3. Notă explicativă întocmită de către secretarul general al comunei Stănileşti şi înscrisuri
certificate în copie “conform cu originalul”.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ANTOHI IONEL

Secretar general al comunei Stănileşti,
ŞĂLARU MIHAELA

Întocmit: Secretarul general al comunei Stănileşti, Şălaru Mihaela

14

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. 4430/11.06.2020
CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂNILEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
Domnului consilier local Chiriţoiu Viorel
Referitor la cererea înregistrată la Primăria comunei Stănileşti, cu
Nr. 4251/02.06.2020, înaintată de către domnul Chiriţoiu Viorel, în calitate de consilier local
al Consiliului Local al comunei Stănileşti, prin care s-a solicitat prezentarea în mod detaliat a
intervenţiilor verbale ale subsemnatei, în calitate de secretar general al comunei Stănileşti, în
cadrul şedinţei ordinare desfăşurate în data de 27.05.2020, prin prezenta vă aduc la
cunoştinţă:
În conformitate cu prevederile art. 242, alin. (1) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, fiecare unitate administrativ - teritorială are un secretar general salarizat
din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative
sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi
adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al şi
realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.
Între atribuţiile stabilite prin actul normativ menţionat, în sarcina secretarului general
al unităţii-administrativ teritoriale sunt prevăzute următoarele:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului
local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi
primar, precum şi între aceştia şi prefect.
Referitor la modalitatea de desfăşurare a şedinţelor consiliului local, aceasta este
detaliată în cadrul aceluiaşi act normativ.
Astfel, pe de o parte, conform prevederilor art. 138, alin. (4), la lucrările consiliului
local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, conducătorii compartimentelor de resort din
unităţile administrativ - teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate.
Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (9), preşedintele de şedinţă
poate permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în
probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când
a fost nominalizat de un alt vorbitor. Nici dumneavoastră nu aţi solicitat înscrierea la cuvânt.
Conform cererii înaintate de către dumneavoastră, în cadrul şedinţei am făcut o
afimaţie “după părerea mea”, fără vreun temei legal cu trimitere la situaţia unui teren pe care
îl utilizaţi, având categorie de folosinţă “iaz”. Menţionz faptul că intervenţia subsemnatei din
cadrul şedinţei nu a fost lipsită de argumente legale.
15

La data de 10.05.2019, ca urmare a măsurilor dispuse de către Camera de Conturi
Vaslui, în cadrul misiunii de audit financiar efectuate la Primăria comunei Stănileşti, a fost
încheiat procesul verbal înregistrat cu Nr. 3943/10.05.2019, prin care s-a constatat faptul că
deţineţi şi utilizaţi, fără forme legale o suprafaţă de teren de 7.110 m2, aparţinând domeniului
public al U.A.T.C. Stănileşti, din care: 3701 m2 păşune intravilan, 1695 m2 extravilan şi 1714
m2 “baltă extravilan”.
La data de 29.07.2019, urmare a controlului efectuat de către Direcţia pentru
Agricultură Judeţeană Vaslui, a fost încheiat Procesul Verbal înregistrat cu
Nr. 6242/29.07.2019, prin care s-a dispus măsura aducerii la stadiul iniţial al terenului
aparţinând U.A.T.C. Stănileşti, a cărei categorie de folosinţă aţi schimbat-o. Prin numeroasele
somaţii înaintate de către Primăria Stănileşti, vi s-a solicitat desfiinţarea lucrărilor de
îngrădire efectuate şi aducerea terenului în starea în care acesta se regăsea iniţial.
Afirmaţia subsemnatei a venit în contextul în care măsurile în cauză nu au fost duse la
îndeplinire, iar conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), consiliul local exercită atribuţii
în ceea ce priveşte administrarea domeniului public şi privat al comunei.
Contrar afirmaţiilor dumneavoastră privind existenţa unor prevederi legale diferite, la
data la care aţi efectuat procedurile de îngrădire şi schimbare a categoriei de folosinţă a unui
teren aparţinând domeniului public, vă comunic faptul că, bunurile proprietate publică au fost
declarate prin Constituţia României, încă din anul 1991 ca fiind “inalienabile”. De asemenea,
prin Legea Nr. 213/1998 privind regimul bunurilor proprietate publică, sau prin Legea
Nr. 215/2001 – acte normative în vigoare la data la care dumneavoastră afirmaţi că aţi
efectuat actele de ocupare a domeniului public (2001) – se statuează faptul că bunurile
proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Proprietatea asupra
acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune.
Pe de altă parte, consider că prin atitudinea şi reacţia dumneavoastră – de a vă fi
ridicat de la locul pe care îl ocupaţi, îndreptându-vă şi gesticulând agresiv asupra mea şi
ţipând, somându-mă să “car pământ cu sacul să acopăr balta”, aţi încălcat prevederile eticii
profesionale. Conform prevederilor art. 413 din Codul admininistrativ, la baza raporturilor de
serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice şi funcţionarii publici stă principiul egalităţii
de tratament faţă de toţi funcţionarii publici. Orice discriminare faţă de un funcţionar public,
definită în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, este interzisă. Mai mult, în numeroase alte ocazii aţi făcut
remarci referitoare la situaţia mea personală, unele dintre acestea fiind făcute în absenţa
subsemnatei, tot în cadrul şedinţelor publice ale Consiliului Local Stănileşti (Procesul verbal
Nr. 8622/14.11.2018), în care aţi afirmat ironic “alăptatul la sân, până la un an creşte
inunitatea” – cu referire la fiul meu, motivând astfel refuzarea de către primarul comunei
Stănileşti a reluării raportului meu de serviciu; sau afirmaţiile dumneavoastră din data de
11.02.2020 în biroul domnului primar şi în prezenţa acestuia şi a unui consilier local, “dacă
dumneata ştii să faci hârtii (în speţă somaţiile pentru eliberarea terenului care fuseseră
comunicate), lasă că am ştiut şi eu ce să îi spun soţului dumitale”. Pe viitor solict ca
intervenţiile dumneavoastră în raport cu subsemnata să se rezume la aspecte profesionale
Faţă de cele expuse, reiterez faptul că, afirmaţiile subsemnatei în cadrul şedinţei
Consiliului Local al comunei Stănileşti, din data de 27.05.2020, au fost făcute în considerarea
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principiului priorităţii interesului public, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri,
în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate.
Secretar general al comunei Stănileşti, ŞĂLARU MIHAELA
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