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PROCES-VERBAL

Încheiat în data de 15.04.2021, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Stănileşti, judetul
Vaslui, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, convocată în baza
dispoziţiei Nr. 118/06.04.2021 a primarului comunei Stănileşti.
Din totalul de 15 consilieri locali, 15 sunt prezenţi. La ședință participă doamna Gugiuman
Luminița Mihaela, referent contabil, precum și doamna Silitră Violeta, consilier achiziții publice.
Secretarul general al comunei Stănileşti, doamna Burcioagă Mihaela, pune la dispoziţia domnilor
consilieri locali procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local, din data de 31.03.2021.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”, procesul verbal al şedinţei este
aprobat.
Domnul primar, Tofan Găbișor, solicită suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu 2 proiecte
de hotărâre, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
comunei Stănilești, județul Vaslui, pentru lunile aprilie,mai și iunie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării a patru imobile aparţinând domeniului
public al U.A.T. Stănileşti, situate în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Se supun la vot suplimentarea ordinii de zi a ședinței și ordinea de zi a ședinței. Cu 15 voturi
„pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”, atât suplimentarea cu cele două proiecte de
hotărâre, cât și ordinea de zi a ședinței sunt aprobate.
Se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Am o propunere referitoare la străzile care s-au asfaltat,
să punem tăblițe cu “accesul interzis cu excepția riveranilor”. Este sens unic acum acolo și lumea
nu poate circula.
2. Dl. primar Tofan Găbișor: Nu se poate acum. După finalizarea și recepția lucrărilor.
3. Dl. viceprimar Tofan Costică: Ne-am interest și noi pentru o soluție. Dar le putem schimba
doar după recepția lucrărilor. Nu putem elimina semnul “interzis”, dar putem adăuga, prin hotărâre
de consiliu local, “cu excepția riveranilor”. Așa vom proceda.
4. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Păi și de unde să știe poliția unde stai, străzile nu au
nume...Pe procesul verbal de contravenție trebuie să scris unde a fost săvârșită fapta.
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5. Dl. primar Tofan Găbișor: Este finalizat nomenclatorul stradal. Avem avizul de la comisia de
la Prefectură și îl vom pune în discuție în ședința următoare, să îl aprobăm. Vă pot spune că strada
care traversează Stănileștiul, bucata de D.N., se numește Dimitrie Cantemir. Practic este singura
personalitate istorică în legătură cu comuna. Dacă nu avem măcar un bust al său, măcar strada
principală să se numească așa.
6. Dl. consilier local Antohi Ionel: Faceți propuneri pentru președinte de ședință.
7. Dl. consilier local Dobă Ciprian: Propun pe domnul consilier local Bejan Marius Marian.
8. Dl. consilier local Antohi Ionel: Alte propuneri dacă sunt. Dacă nu, se trece la vot.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”, domnul Bejan Marius
Marian, este ales președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Stănilești pentru lunile
aprilie, mai, iunie.
Domnul consilier local Bejan Marius Marian dă citire ordinii de zi a ședinței:
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănilești, județul Vaslui,
pentru anul 2021.
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.
Comisia de specialitate: Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, familie,
cultură, culte şi sport.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2021, al 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 pentru programe de dezvoltare, economico-sociale,
buget-finanţe, agricultură, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a ședinței:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănilești, județul Vaslui,
pentru anul 2021.
Domnul primar Tofan Găbișor dă citire referatului de aprobare și proiectul de hotărâre. Se
trece la discuții:
1. Dl. primar Tofan Găbișor: La sec;iunea venituri sunt 16.233.508 lei, din care, venituri proprii,
venituri de la bugetul de stat și alte subvenții. Excedentul din anii trecuți este de 3.880.198 lei.
După cum vedeți, veniturile principale vin de la bugetul de stat. Cheltuielile sunt în sumă de
16.233.508 lei, detaliate pe secțiunile de funcționare / dezvoltare. Vă citesc sumele de la fiecare
capitol sumele, la învățământ, transport, activități social-culturale. Vă prezintă doamna contabil.
2. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: Vă prezint succint sau puneți întrebări?
3. Dl. primar Tofan Găbișor: Deci vreți o prezentare sau întrebări? Prezentați doamnă bugetul.
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4. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: La partea de cheltuieli de funcționare sunt
incluse cheltuielile salariale, ale funcționarilor publici, ale asistenților personali pentru persoanele
cu grad de handicap, inclusive indemnizațiile de însoțitor ale persoanelor cu grad de handicap. Un
total de 3.548.000 lei. Tot la cheltuieli de funcționare, avem cheltuielile cu bunuri și servicii: pentru
birouri, iluminat public, apă, reparații curente, Sala Polivalentă, Centrul de Zi, pentru
buldoexcavator, microbuzele școlare, piese de schimb, servii de expertiză, consultanță, intabulări.
Un aspect particular este faptul că se observă o creștere de aproximativ 10% a numărului
indemnizațiilor pentru persoanele cu grad de handicap, față de parametrii de anul trecut. La școală
au fost alocați bani pentru burse, transport, C.E.S., bunuri și servicii, în sumă de aproximativ
300.000 lei de la primărie. Dacă aveți întrebări referitor la cheltuielile curente. După, vă citesc lista
de investiții.
5. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Și la studii de fezabilitate?
6. Dl. primar Tofan Găbișor: Sunt incluse la lista de investiții. O să vă prezint imediat eu. Deci,
vă citesc lista de investiții din anexa la proiectul de hotărâre. Platforma de beton propusă pentru
amenajare, este cea din spatele primăriei pentru parcul auto. O puteți vedea. Proiectul P.O.C. este
cel cu achziția de tablete. Au fost alocați bani pentru continuarea grădniței care este în lucru la
Stănilești – 330.000 lei, să o finalizăm.
7. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: La grădiniță cota noastră este de 6 – 7000 lei.
Restul este de la Guvern.
8. Dl. primar Tofan Găbișor: Am pus bani pentru proiectul cu reablitarea termică la școli – aici
am prevăzut banii pentru studii și documentele necesare. Pentru dispensar – îl vom demola pe cel
vechi și vom face unul nou pe același amplasament. Să vedem dacă ne ajung banii, pentru că am
pus doar 500.000 lei. Apoi, amenajare parc de joacă la Stănilești. Și 10.000 lei pentru finalizarea
celui de la Pogănești.
9. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei-Florin: Unde îl faceți?
10. Dl. primar Tofan Găbișor: În curte, la grădinița veche. Am mai alocat sume pentru
achiziționare de mobilier urban, reactualizarea P.U.G-ului, care este în lucru, pentru finalizarea
proiectului pe P.N.D.L. 1, pe alimentare cu apă, poduri și podețe, pentru P.N.C.F. – banii sunt de
la bugetul de stat, este trebută continuarea proiectului pe mediu, cu iluminatul public. Pentru
Voloseni, pentru că este criză de apă, vom încerca să identificăm o sursă de apă mai în deal și să
amenajăm cișmeaua. Apoi, amenajare teren sport Pogănești – vom vedea dacă ne încadrăm la
betonare sau asfaltare. Achiziționarea terenului de pe Dealul Izvorii, acolo unde sunt puțurile;
construire platforme pentru depozitarea gunoiului pentru Budu Cantemir și Bogdana Voloseni – 4
platforme, 2 platforme pentru depozitarea materialelor rezultate din construcții, am alocat suma
mai mici, deoarece încercăm să le facem cu angajații noștri, în regie proprie. La proiectul cu
modernizare străzi – este trecută diferența, reprezentând contribuția noastră și tranșa pentru restul
rămas de executat.
11. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: Contractul a fost prelungit și este valabil până
la data de 31.05.2021.
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12. Dl. primar Tofan Găbișor: Continuăm. Pentru trotuare – au fost alocate sumele. Am încercat
să valorificăm documentele făcute în mandatul trecut, să le dăm curs și să le găsim finanțare,
deoarece s-au cheltuit bani pe documente deja. Și orice primar responsabil este dator să ducă mai
departe documentele și cheltuielile făcute. Așa că am introdus pe lista obiectivelor de investiții și
drumul de la Gura Văii la Pogănești.
13. Dl. consilier local Zaharia Liviu: Eu am o completare…
14. Dl. consilier local Bejan Marius Marian: Pe rând. Vă înscrieți la cuvânt. Da, domnule
Chirițoiu Viorel.
15. Dl. consilier local Zaharia Liviu: Am ridicat mâna.
16. Dl. consilier local Bejan Marius Marian: Eu l-am văzut pe domnul Chirițoiu Viorel primul.
17. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Aveți majoritate în consiliu. Se vota și atunci drumul
dacă era majoritate.
18. Dl. consilier local Zaharia Liviu: Am o completare. Noi am avut o discuție atunci cu un
constructor care era de acord să facă lucrarea într-un singur an, dar plata să fie făcută în 5 ani. Din
păcate consiliul local nu a vrut să voteze.
19. Dl. primar Tofan Găbișor: Poate aceeași firmă și-a menținut oferta, sau altă firmă. Vom
vedea. Încercăm să valorificăm documentele deja plătite.
20. Dl. viceprimar Tofan Costică: Domnule Zaharia, ideea cu asfaltarea nu a fost a
dumneavoastră. Nu vă asumați merite.
21. Dl. consilier local Zaharia Liviu: Dar dumneavoastră ce idei ați avut? Eu am inițiat
documentația.
22. Dl. primar Tofan Găbișor: În 2014-2015 am avut făcut studiu de fezabilitate pentru drumul
de la Stănilești la Budu Cantemir, făcut de cei de la Bodo Invest parcă. L-ați avut în primărie și nu
s-a continuat. Acum, din păcate a trecut timpul și documentele nu mai sunt valabile...
23. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Eu am o întrebare. Văd aici un capitol pompos: cultură,
recreere și religie. Pentru domnii preoți, nimic?
24. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: Așa se numește capitolul. Este un capitol
separat în buget.
25. Dl. primar Tofan Găbișor: Ca să putem aloca bani, preotul paroh, trebuie să vină, să facă o
cerere, să aibă inițiativă, să prezinte documente și atunci, discutăm. De exemplu, cu preotul de la
Parohia Pogănești am mai discutat, a solicitat sprijin pentru un proiect, i-am spus să vină să depună
o cerere și nu a mai venit. Nu vin eu cu inițiativa. Ei vin, solicit în scris și dicutăm în consiliul
local.
26. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei Florin: Referitor la reabilitarea drumului de la Gura Văii
la Pogănești din bugetul local. Este cheltuială mare din bugetul local. Ar trebui să îi redirecționăm.
27. Dl. primar Tofan Găbișor: Deci, în mandatul trecut s-au făcut niște cheltuieli pentru
documente cu acest drum. Nu se prea alocă bani de la bugetul de stat pentru reparații. Reparațiile
se fac din bugetul local și încercăm să obținem surse de finanțare pentru obiectivele noi de
investiții.
28. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: Am plătit undeva la 35.000 lei.
4

29. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei Florin: Poate îl reparăm pe unde este necesar.
30. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Interdicția sub 7,5 tone de pe drum, mai există?
31. Dl. consilier local Sandu Costică: Da. Dar nu se respectă.
32. Dl. primar Tofan Găbișor: Are 15 ani drumul de când este asfaltat. Doar Consiliul Județean
ne poate da bani pentru reparații. Și eu am certitudinea că vom primi finanțare totuși.
33. Dl. consilier Zaharia Liviu: Am o completare. La proiectul de la drumul Stanilești-Budu
Cantemir, am vorbit cu proiectantul și mi-a spus că nu a înțeles de ce domnul primar i-a cerut să
subevalueze.
34. Dl. primar Tofan Găbișor: Nu am cerut să subevalueze. Am cerut să se țină cont că este
vorba despre bugetul local. Asta am cerut proiectantului. Nu am vrut să se întâmple exact ca la
mandatul lui Arhip.
35. Dl. consilier Zaharia Liviu: Ca monumental din fața primăriei….
36. Dl. primar Tofan Găbișor: Spuneți-mi domnule consilier, cât a costat monumentul?
37. Dl. consilier local Crețu Dorin: 80.000 lei…
38. Dl. primar Tofan Găbișor: Dumneavoastră veți plăti diferența…Vă arăt contractul, a fost sub
50.000 lei.
39. Dl. consilier local Zaharia Liviu: De asta se repară acum monumentul.
40. Dl. primar Tofan Găbișor: Gardul este de fontă și ruginește. Nu s-a curățat sau vopsit măcar
nicodată.
41. Dl. consilier local Crețu Dorin: Eu am o întrebare. În toată comuna, este undeva unde să fie
apa potabilă de la rețea? Nu este. Și atunci, ce veți face? Veți rezolva ca la Pogănești. De ce nu ați
prins bani pentru stație de epurare?
42. Dl. primar Tofan Găbișor: Domnule Crețu, sunteți consilier vechi. Ce ați votat anul trecut?
Nu așa ați prezentat în public proiectul cu apa și canalizare? Noi nu mai putem iniția alt proiect pe
apă-canal, decât în satele care nu sunt prinse în P.A.C – A.P.C., adică Chersăcosu, Budu, Voloseni.
Eu nu mai pot face alt studio de fezabilitate, peste proiectul d ela A.P.C. Chiar luni, la ședința
A.D.IV. s-a discutat despre asta. Ne vor cere suprafețe de teren pentru a amplasa anumite
construcții din proiect. Proiectul se va derula, dar merge greu. Până atunci, nu pot să mă suprapun
peste.
43. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei Florin: Văd că în toate satele se lucrează la apă.
Cișemeau de la Gura Văii e prinsă?
44. Dl. primar Tofan Găbișor: Este prinsă, dar nu figurează pe lista obiectivelor de investiții.
Este la reparații la lucrările existente. Dar este prinsă. Iar pe drumul de la Voloseni trebui pusă
piatră spartă ca să reziste.
45. Dl. consilier local Crețu Dorin: Pentru microbuz școlar văd că nu ați mai prins bani.
46. Dl. primar Tofan Găbișor: Am prins bani la reparații. Sperăm totuși că vom primi unul nou.
47. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Anul trecut a fost trecută suma de 85.000 lei pentru unul
second hand.
48. Dna. Contabil Gugiuman Luminița Mihaela: După iulie, când este rectificare la nivel
național, putem face și noi rectificare.
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49. Dl. primar Tofan Găbișor: Deci se poate reveni pe lista de investiții. La Gura Văii trebuie
continuată expertiza la clădire. Să vedem ce rezultat are. Dacă poate fi menținută sau trebuie
dărâmată.
50. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei Florin: Poate o menținem totuși.
51. Dl. primar Tofan Găbișor: Este compartimentată cam rău. A fost gândită inițial ca și școală.
Dar o să găsim o soluție și să o aducem la capăt. Nu decid eu. Va decide un specialist. Să vedem
ce ne spune.
Întrucât nu mai există discuții, se trece la vot. Cu 9 voturi „pentru” – domnii consilieri
locali Antohi Ionel, Balan Claudiu, Bejan Marius-Marian, Dobă Ciprian, Sandu Costică, Crețu
Carolică, Tofan Costică, Pîndaru Costel, Chirițoiu Andrei Florin, nici un vot „împotriva” şi 6
abțineri - domnii consilieri locali Bejan Vasilache, Chirițoiu Viorel, Crețu Dorin, Gîfei Robert
Ionică, Mitrofan Teodor, Zaharia Liviu, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local
al comunei Stănilești, județul Vaslui, pentru anul 2021, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a ședinței.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2021, al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Domnul primar Tofan Găbișor dă citire raportului de aprobare la proiectul de hotărâre.
Doamna Silitră Violeta, consilier achiziții publice, prezintă anexele la proiectul de hotărâre. Se
trece la discuții:
1. Dna. Silitră Violeta Consilier achziții: Am întocmit 3 anexe de data aceasta. Una este în plus
deoarece am trecut proiectele cu echipamentele I.T. și materiale dezinfectante pentru școală.
Așteptăm finanțare pentru proiecte. Sunt depuse și să nu mai facem o ședință nouă dacă se aprobă.
Dau citire la lista de lucări, servicii și produse.
2. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Studiile de fezabilitate unde sunt trecute?
3. Dna. Silitră Violeta Consilier achziții: La servicii sunt trecute. Vă citesc obiectivele de
investiții.
4. Dl. primar Tofan Găbișor: Plan de achiziții urmărește lista din buget. Diferența este că în
planul de achiziții sumele sunt trecute fără T.V.A., iar în buget cu T.V.A.. Dacă mai aveți alte idei,
vom mai putea modifica.
Întrucât nu mai există discuții, se trece la vot. Cu 9 voturi „pentru” – domnii consilieri
locali Antohi Ionel, Balan Claudiu, Bejan Marius-Marian, Dobă Ciprian, Sandu Costică, Crețu
Carolică, Tofan Costică, Pîndaru Costel, Chirițoiu Andrei Florin, nici un vot „împotriva” şi 6
abțineri - domnii consilieri locali Bejan Vasilache, Chirițoiu Viorel, Crețu Dorin, Gîfei Robert
Ionică, Mitrofan Teodor, Zaharia Liviu, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, al U.A.T. Comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui, este aprobat.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi a ședinței.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării a patru imobile aparţinând domeniului
public al U.A.T. Stănileşti, situate în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Domnul primar Tofan Găbișor dă citire referatului de aprobare. Se trece la discuții:
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1. Dl. primar Tofan Găbișor: Doamna seretar vă poate explica exact în ce constă proiectul de
hotărâre.
2. Secretar general Burcioagă Mihaela: Imobilele propuse a fi dezmembrate se află localizate
în localitățile Budu Cantemir și Bogadana Voloseni, deoarece în aceste localități nu există
platforme pentru colectarea gunoilui menajer. Fiecare dintre imobile se va dezmembra în două
suprafețe, suprafața necesar a fi dezmembrată din acestea fiind de 24 m2, necesari pentru
construcția platformeleor de gunoi. 3 dintre imobile au ca și categorie de folosință “drumuri”, o
suprafață este dezmembrată din curtea școlii de la Budu Cantemir. Adoptarea H.C.L. este o primă
etapă pentru dezmembrarea propriu zisă. Ulterior, actul de dezmebrare se va încheia la un notariat.
prin hotărâre fiind necesar ca domnul primar să fie împuternicit pentru a semna actul de
dezmebrare în fața notarului.
3. Dl. primar Tofan Găbișor: Practic, firma care colectează gunoiul menajer nu merge să ridice
gunoi nici de la Budu, nici de la Voloseni.
4. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei Florin: Și cum motivează?
5. Dl. primar Tofan Găbișor: Că nu erau platforme.
Cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotriva” şi nici o „abţinere”, proiectul de hotărâre
privind aprobarea dezmembrării a patru imobile aparţinând domeniului public al U.A.T.
Stănileşti, situate în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
Se trece la discuții:
1. Dl. primar Tofan Găbișor: Domnilor consilieri, să știți că noi am prezentat bugetul cum am
considerat. Dumneavoastră, aveați obligația, cei acre v-ați abținut mai ales, să veniți cu
amendamente. Așa este corect și legal.
2. Dl. consilier Chirițoiu Viorel: Noi am întrebat de studiul de fezabilitate la gaz. De ce este prins
iar. Este greu să le explicit oamenilor. Referitor la studiul de fezabilitate de la gaz nu sunt venite
adrese de la poliție și la celelalte comune.
3. Dl. primar Tofan Găbișor: Eu v-am spus. Dacă reușesc să îl actualizez, să îl adaptez, îl vom
folosi. Suma este prinsă în funcție de ce se întâmplă în viitor. Deci studiul de fezabilitate existent
nu este corect. Atunci vi-l imput pe acesta și fac altul, să îl putem folosi.
4. Dl. consilier local Chirițoiu Viorel: Păi dacă ridicam mâna, se vota 100.000 lei la studiul de
fezabilitate la gaz.
5. Dl. primar Tofan Găbișor: Dumneavoastră ați fi putut vota bugetul cu amendamente. Dar
v-ați abținut la vot.
6. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei Florin: A fost și structurat tot. Dacă votam pe bucăți, era
structurat altfel.
7. Dl. primar Tofan Găbișor: Bugetul se votează tot. Dar amendamentul se votează separat.
8. Dl. consilier local Bejan Marius Marian: Se poate și scoate o investiție din buget cu
amendament.
9. Dl. consilier local Chirițoiu Andrei-Florin: Așa, la total, la 3-4 proiecte bune, mai este și câte
unul mai puțin bun.
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10. Dl. consilier local Mitrofan Teodor: De când sunt eu consilier local, așa s-a procedat tot
timpul.
Fiind finalizate discutiile cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Stanilesti, judeţul Vaslui, din data de 15.04.2021, se
declară şedinţa încheiată.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
BEJAN MARIUS-MARIAN

Secretar general al comunei Stănileşti,
BURCIOAGĂ MIHAELA

Întocmit: Secretar general al comunei Stănileşti, Burcioagă Mihaela
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