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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINEȘTI 
 

PROCES- VERBAL 
încheiat astăzi 21.04.2021 

 
         Astăzi, data de mai sus, se desfăşoară şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginesti, judeţul 
Vrancea, şedinţă convocată de Primarul comunei Ruginesti prin Dispoziţia nr. 153/13.04.2021 şi 
comunicată consilierilor comunei Ruginesti prin convocatorul cu nr.  3114  din 13.04.2021. 
         La ora inceperii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri validati din totalul de 12 consilieri, întârzie  
d-nul Ghiuș Mihai.  
         D-nul Bârlea Costantin – presedinte de sedinta – constata ca sedinta este statutara si declara 
sedinta deschisa; 
          Secretarul comunei Ruginesti în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, prezintă procesul verbal al şedintei ordinara din data de 30.03.2021. 
          D-nul Bârlea Costantin – daca aveti ceva de completat la procesul verbal, va rog sa va inscrieti la 
cuvant, daca nu supun la vot procesul verbal. 
         Neexistand discutii, completări sau modificări, se supune spre aprobare procesul – verbal si sunt 12 
voturi ,,pentru,,.  
          Se prezintă proiectele de pe ordinea de zi și sunt supuse aprobării, și aceasta este aprobată cu 12 
voturi pentru. 
          D-nul primar – propun suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr. 31/19.04.2021 
privind revocarea, în totalitate, a hotărârii consiliului local nr. 17/30.03.2021 privind aprobarea inițierii 
procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafețelor de pășune din domeniul public al comunei 
Ruginești, precum și a Regulamentului de pășunat privind reglementarea perioadelor și a condițiilor de 
pășunat pe raza UAT Ruginești, pentru motivele de nelegalitate comunicate de la Institutia Prefectului. 
          D-nul primar – am vrut să-i ajutăm pe fermieri. 
          D-nul Vieru Eugen – nu aveam lucru cel mai esențial, amenajamentul pastoral. 
          Se supune la vot inițiativa d-lui primar de a suplimenta ordinea de zi și în unanimitate se aprobă. 
                     
    1. Proiectul de hotărâre nr. 18/01.04.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, aferent anului 2021. 
     
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina, acorda aviz favorabil.  
D-nul Butacu Eugen - comisia pentru învatamant, sănătate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala, acorda aviz favorabil. 
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism, acorda aviz favorabil. 
D-nul Bârlea Costantin –intrebări sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre. 
D-nul Vieru Eugen - în condițiile în care mai apare o solicitare, ce facem, cum procedăm? 
D-nul primar – vedem ce vom face la momentul respectiv, știți că în fiecare an, am propus spre aprobare 
numărul asistenților personali, în funcție de buget. 
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
    Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
       Proiectul de hotărâre nr. 18 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
       

2. Proiect de hotărâre nr. 19/01.04.2021 privind aprobarea cotei de carburanți pentru 
autoturismele, autovehiculele, utilajele  și motoutilajele care fac parte din dotarea Primăriei 
comunei Ruginești și a Serviciului Voluntar Situații de Urgență, pentru anul 2021. 
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D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina, acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil. 
D-nul Bârlea Costantin – cotele sunt stabilite la nivelul celor de anul trecut. 
D-nul Vieru Eugen –la cota stabilită pentru tractor, dacă soferii sunt la școală, cum lucrează la primărie? 
D-nul primar – sunt angajații noștri, și au stabilite, prin fișa postului, orele când lucrează la primărie și 
orele când sunt pe microbuzul școlar. 
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 19 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
     3. Proiect de hotarare nr. 20/01.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de 
consultanță, asistență și reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor Comunei 
Ruginești, a Primarului Comunei Ruginești, a Consiliului Local, precum și a Comisiei de 
Aplicarea a Legilor Fondului Funciar, în orice cauza și în fața instanțelor judecătorești 
competente, la toate gradele de jurisdicție. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil. 
D-nul Vieru Eugen – acum avem contract cu avocatul. 
D-nul Bârlea Costantin –mai sunt și alte propuneri sau discuții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă 
nu, supun la vot proiectul de hotarâre 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 20 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
4. Proiect de hotarare nr.  21/01.04.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic, a devizului 
general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare podețe 
în Comuna Ruginești, județul Vrancea”, finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul primar – am așteptat ca să fie finalizat proiectul tehnic și apoi sa-l supun aprobării și apoi să dau 
ordin de începere a lucrărilor.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 21 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
5. Proiect de hotarare nr. 22/01.04.2021 privind aprobare și însușirea utilizării sumei de 
2612100  lei din excedentul anilor anteriori, rezultat la finele anului 2020, ca sursă de finanțare 
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a secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiție 

derulate la nivelul comunei Ruginești, județul Vrancea, pe anul 2021. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 22 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
6. Proiect de hotarare nr. 23/02.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, precum și a listei de investiţii pentru anul 2021. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 23 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
7. Proiect de hotarare nr. 24/08.04.2021 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al 
comunei Ruginești, judeţul  Vrancea, pentru trimestrul I, aferent  anului 2021. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 24 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
8. Proiect de hotarare nr. 25/08.04.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2022. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul primar – este vorba despre rata inflației, în baza Codului Fiscal trebuie să adoptăm, până acum am 
avut taxele la minim, nu am mărit nimic. 
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
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        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 25 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
9. Proiect de hotarare nr. 26/08.04.2021 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a 
serviciilor sociale acordate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala la nivelul comunei 
Ruginesti, județul Vrancea, pentru perioada 2021 - 2025. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 26 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
10. Proiect de hotarare nr. 27/08.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada mai - iulie 2021. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 11 voturi ,,pentru, 
și o abținere Vieru Gelu.  
Proiectul de hotărâre nr. 27 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
11. Proiect de hotarare nr.  28/12.04.2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a 
imobilului ce aparține domeniului privat al comunei Ruginești, județul Vrancea, situat în 
extravilanul comunei Ruginești, județul Vrancea, în suprafață de 1400 mp, identificat în tarlaua 
59, parcela 1158, număr cadastral 55507, înscris în Cartea Funciară nr. 55507 Ruginești. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-na secretar – stabiliți garanția de participare, contravaloarea achiziționării caietului de sarcini și dacă 
la prețul final se adaugă și cu cheltuielile efectuate cu actele premergătoare, valoarea de plecare la 
licitație și să desemnați titularul și rezerva. 
D-nul Vieru Eugen – asa cum prevede legea. 
Se stabileste garanția 10%, 100 lei pentru caietul de sarcini si sa fie achitate și celelalte cheltuieli. 
D-nul Bârlea Costantin – este vorba despre terenul pe care îl solicita Bârlea. 
Pentru desemnarea reprezentanților în comisia de licitație. 
D-na Adăscăliței Claudia – îl propune pe d-nul Necula Petru, ca titular. 
D-nul Bostan Claudiu – îl propune pe d-nul Vieru Eugen, ca rezervă. 
Sosește și d-nul Ghiuș Mihai. 
Se supun la vot propunerile, iar rezultatul votului este următorul: 

- Pentru propunerea titularului sunt 12 voturi pentru și o abținere Necula Petru. 
- Pentru propunerea rezervei sunt 12 voturi pentru și o abținere Vieru Eugen.  

D-nul Bejan Florinel - valoarea de plecare, valoare stabilită în raport si cheltuieli.  
D-nul Bârlea Costantin – alte propuneri, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 28 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
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12. Proiect de hotarare nr. 29/13.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 
pentru elevii din învățământul preuniversitar din comuna Ruginești,  pe semestrul al  II -lea, 
pentru  anul școlar 2020-2021. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil, pentru un numar de 123 burse.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-na Simion Tanța – să vedem dacă școala a respectat prevederile. 
D-nul Vieru Eugen – ar fi trebuit sa prezinte o situație concretă, câți copiii se încadrează la ajutorul 
social, câte medii care se încadrează pentru acordarea burselor sunt, etc. 
D-nul Vieru Eugen – poate doamna director, aici prezentă, are o situație să ne comunice și nouă. 
D-nul Vieru Eugen – am ajuns să cerșim hârtii de la școală. 
D-nul Bârlea Costantin – să prezinte de la medicul de familie adeverința din care reiese diagnosticul și 
dacă acel copil se încadrează pe prevederile legale pentru ai oferi un ajutor. 
D-na Simion Tanța – conform Ordinului nr. 5576/2011 trebuie constituită o comisie de analizare a 
dosarelor de bursă, nu știu câte dosare aveți, ar trebui să știm și noi. 
D-na Director Lungu Mariana – ministerul a acordat burse direct școlii, noi am solicitat Inspectoratului, 
179 de burse, diriginții au întocmit listele, dar au fost aprobate 123 de burse din 179, Consiliul Local 
poate veni cu suplimentare, Consiliul de Administrație va analiza dosarele și împărâi sumele conform 
deciziei Consiliului de Administrație, dacă Consiliul Local poate suplimenta suma, probabil va exista o 
suplimentare. 
D-na director Lungu Mariana – într-o discuție, d-na Simion a afirmat ca nu ne va da niciun ban. 
D-na Simion Tanța – in plus, fața de ceea ce vă este repartizat. 
D-na director Lungu Mariana – suma o vom împărți la 123, dacă nu primim sumă complementară. 
D-na Simion Tanța -  ați stabilit exact numărul de dosare pentru burse. 
D-na director Lungu Mariana – da, 123 burse, în valoare de 38.000 lei. 
D-na Simion Tanța – câte dosare aveți pentru burse sociale, burse de merit, etc. 
D-na director Lungu Mariana – este suma alocată în buget, urmează să o discutăm și să o împărțim în 
Consiliu de Administrație. 
 D-na director Lungu Mariana – bursele se acordă până la sfârșitul anului, azi discutăm bugetul, cum să 
stabilim dacă nu am sume. 
D-na director Lungu Mariana – banii sunt de la minister, nu stiu dacă Consiliul Local va suplimenta  
suma sau nu, am trimis adresa la Inspectorat și am solicitat 175 de burse, dumneavoastră veți decide 
astăzi dacă va suplimenta suma sau nu. 
D-nul Bârlea Costantin – am discutat și în comisia economică și stăm cam rău cu banii. 
D-na director Lungu Mariana – toți copiii care au depus dosare, vor primi bursă, nu este corect la unii să 
dăm și la alții nu. 
D-nul Bârlea Costantin – numărul de burse va rămâne 123. 
D-na director Lungu Mariana – Consiliul de Administrație va decide. 
D-nul Necula Petru – dacă împărțim suma de 38000 lei la 179 obținem 212 lei. 
D-na Simion Tanța – noi asta trebuie să știm exact, și dacă nu au fost aprobate în Consiliul de 
Administrație cum putem să stabilim noi?! 
D-nul Vieru Eugen – vreți suplimentarea fondurilor? 
D-na Director Lungu Mariana – da. 
D-nul Vieru Eugen – consider că, dumneavoastră la ședința Consiliului de Administrație trebuia să 
prezentați numărul concret de burse, împărțirea pe criterii, să întocmiți o listă nominal pe fiecare 
beneficiar, să faceți un calcul, mergeați pe premiza alocării unei sume și ne comunicați un tabel și știam 
și noi cum procedam. 
D-nul Vieru Eugen – noi dacă vedeam acel tabel aveam posibilitatea să stabilim exact, dar în contextul 
actual nu știu dacă vom stabili ceva. 
D-nul Vieru Eugen -  nu știu dacă Consiliul de Administrație a aprobat nominal, sincer nu știu pentru ce 
cereți suplimentare, nu o justificați. 
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D-nul Vieru Eugen – doriți o suplimentare pentru ceva ce nu știți. 
D-na Simion Tanța – urmează să finalizăm 3 proiecte mari finanțate prin PNDL, la final avem de achitat 
și sume din bugetul local, bani pe care trebuie să-i avem în buget. 
D-na Simion Tanța – pentru școală am prevăzut 80.000 lei pentru sistemul de supraveghere video și 
sisteme de alarmă. 
D-na Simion Tanța – în trimestrul III se preconizează că ar trebui să semnăm contractul pentru sistemul 
de gaze, 10 miliarde pentru sistemul de iluminat public, trebuie să alocăm sumele în buget. 
D-na Simion Tanța –  este un an foarte greu și cei de la școală trebuie să înțeleagă, 4 ani le-am finanțat, 
dar avem și oameni în comună.  
D-na Simion Tanța – proiectul pentru sediul administrativ este depus prin CNI, nu știu să vă spun care 
sunt sumele pe care le vom suporta din bugetul local și care sunt sumele de la ei. 
D-nul primar - nu știm unde să punem bani și de unde să mai luăm. 
D-na Simion Tanța – avem contracte în derulare, pentru fiecare investiție, pentru efectuarea de studii 
topo, geo, expertize, consultanță și trebuiesc achitate, nu putem renunța la investiții. 
D-nul primar – o completez pe d-na contabilă, a uitat de drumurile calamitate, trebuie să prindem ceva 
modernizare infrastructură 8 km, sala de sport de la Ruginești, avem doua obiective cuprinse in lista de 
sinteza si aprobate prin ordinul ministrului, din cele 8 proiecte depuse, măcar  pentru o parte să 
obținem finanțare. 
D-nul primar – imi pare rău, d-na Lungu, dar consider că trebuia să ne comunicați un tabel așa cum 
afirma și d-nul Vieru Eugen, îmi pare foarte rău că nu pot să oferim mai mult, poate dacă aveam o 
situație clară, poate mai încercam, stiu că sunt copiii foarte buni, și în anii trecuți am încercat să le 
oferim câte ceva. 
D-nul primar – lucrările la cămin continuă, așteptăm să primim ceva bani de la AFIR, să vedem cum 
echilibrăm, sunt fonduri europene, dar sunt foarte mulți bani și din bugetul local. 
D-nul primar – numai pentru contractul cu gaze, în primă fază am bugetat cu 2 miliarde, mai este în 
derulare Programul de reziliență și redresare, să vedem ce se mai întâmplă, prin CNI avem 8 solicitări 
depuse, și nici un contract semnat. 
D-nul primar – trebuie să avem și bani pentru a face o achiziție oarecare, mai sunt cheltuielile noastre, 
se poate tăia un cauciuc, sau altele, sunt situații imprevizibile și trebuie să fim foarte atenți. 
D-na Simion Tanța – la proiectul cu gaze, aprobarea era de 15 miliarde din bugetul local, mai avem 
nevoie de bani și pentru finalizarea Caminului, nu știu cum să-i mai împărțim. 
D-na Lungu Mariana – am avut o discuție despre Grădinița Ruginești, este construită din panouri de 
sandwich, nu știu dacă ați rezolvat ceva, sunt probleme pe eficiența economică, trebuie urgent 
reabilitată, termopanele sunt slabite, grupurile sanitare nu sunt conforme, sunt părinți care solicită 
înscrierea la Grădinița Anghelești. 
D-nul primar – am discutat, s-a văzut la fața locului, nu știu ce vom face, nu există un astfel de program 
pentru construire gradinițe, deocamdată. 
D-nul primar – la gradiniță, au fost lăsate toate, în 2019 la zilele comunei, eu am schimbat la baie, și 
dumneavoastră trebuie să le schimbați când ați văzut că nu funcționează, când se încălzește, eu voi 
cumpăra silicon și voi pune pe la geamuri. 
D-nul primar – mai ține și de școală să mai facă câte ceva, să curgă apa un an de zile la baie și sa nu faceți 
nimic, este dezinteres. 
D-na Lungu Mariana – orice lucrare se face cu o persoană autorizată, trebuie să existe în primărie o 
persoană pentru mentenanță, nu avem o firmă care să vină și mai intervin cu rugăminți. 
D-na Lungu Mariana – nu cred că un an de zile nu s-a făcut ceva, că a fost dezinteres din partea mea, a 
școlii. 
D-na Lungu Mariana – am cumpărat var cu silicon, Oscar, pentru că cel care era dat pe pereți se ștergea 
pe hainele copiilor, fac toate eforturile să fie bine, este interes maxim, era o discuție pentru reabilitarea 
Gradiniței cu d-nul Carabulea.  
D-nul primar – și la noi se mai sparge o țeavă, dar nu toate se fac pe SICAP, ca astfel nu mai făceam 
nimic, eu atunci am scos un capac și am curățat, atât. 
D-na Lungu Mariana – clădirea aparține primăriei, reparațiile sunt ale primăriei. 
D-nul primar – școlile sunt reabilitate de primărie prin programul PNDL. 
D-nul Vieru Eugen – când s-a făcut procesul-verbal de predare cui i s-a dat în folosință, dacă există așa 
ceva, nu avem noi nicio treabă, nu putem face noi ceva în plus, dacă nu avem aprobare. 
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D-nul Vieru Eugen – să se facă evaluare și dacă se plătește în plus se impută. 
D-na Lungu Mariana – ușile sunt montate pe plăci de rigips, este d-na Paula acolo și este o mână de fier. 
D-nul primar – se vede, cad ușile pe copiii. 
D-na Lungu Mariana – ușa este dintr-un material slab. 
D-nul Bejan Florinel – sunt de unică folosință, de multe ori le-am reparat cum m-am priceput și eu. 
D-na Lungu Mariana – fiind din rigips, nu se mai poate prinde, d-na Paula a apelat și la părinți. 
D-nul Bejan Florinel – la cum arată centrala, nici ea nu o mai duce mult, grătarele le-am schimbat eu, am 
reparat-o mereu, ușa nici nu am de ce să o mai prind, fosa se umple permanent, mi-a dat mereu, d-nul 
primar, piese și alte materiale, toate se strică. 
D-na Simion Tanța – câți copiii sunt înscriși la grădiniță. 
D-na Lungu Mariana -  50-60 de copiii. 
D-na Simion Tanța – să investești în reabilitare este risipă de bani. 
D-nul Bârlea Costantin – vă rugăm să vă ocupați, aveți bani destui la școală și înainte de a face achiziția 
de bunuri faceți o cerere și la Consiliul Local pentru aprobare. 
D-na Lungu Mariana – banii sunt de la minister. 
D-nul Vieru Eugen – păi și de ce mai cereți bani, nu suntem stat în stat. 
D-nul Vieru Eugen – o să faceți achiziție și nu o avem de unde să vă dăm bani. 
D-nul Bârlea Costantin – așa cum s-a întâmplat și cu  ușa de grădinița Ruginești. 
D-nul Vieru Eugen – nu aveți voie să faceți nimic fără aprobarea noastră, a Consiliului Local. 
D-na Lungu Mariana – este o adresă la primărie pentru achiziția unei usi de termopan, nu este achitată, 
sunt 60 de zile și nu am primit niciun răspuns. 
D-na Simion Tanța – noi, am luat măsuri, am dat comandă și ulterior mi-a spus d-nul primar, că ușa a 
fost pusă, deja de dumneavoastră. 
D-na Lungu Mariana –mi s-a spus că este o ușă de calitate. 
D-nul Bârlea Costantin – de unde știm noi că este de calitate. 
D-na Lungu Mariana – este menționat în adresă, se poate evalua și să vedeți. 
D-na Simion Tanța – am avut șansa că executantul achiziționat nu a pus ușa în lucru. 
D-nul Bârlea Costantin – este bine să colaborați. 
D-na Lungu Mariana – trimisesem adresa la Primărie. 
D-nul Bârlea Costantin – ce facem cu ușa? 
D-na Simion Tanța – spuneți-mi ce tai și de unde dau jos din buget. 
D-na Lungu Mariana – este reparație curentă. 
D-na Simion Tanța – dacă vă impută ușa la vreun control, vă descurcați. 
D-nul Bârlea Costantin – rămân 123 de burse. 
D-nul Vieru Eugen – dacă nu ni s-au adus documente justificative, nu putem să stabilim mai mult. 
D-nul primar – noi am cerut. 
D-na Lungu Mariana –mi s-a cerut numeric. 
D-nul Vieru Eugen – câți copiii sunt la ajutorul social? 
D-na Lungu Mariana – dacă se poate, se poate. 
D-nul Vieru Eugen – dacă împărțim suma totala la numărul de burse vă încadrați. 
Se propune cuantumul minin 100 lei pentru un număr de 123 de burse. 
D-na Simion Tanța – sunt burse sociale care se acordă lunar, celelalte semestrial, trebuie analizat fiecare 
dosar. 
D-nul Bârlea Costantin –să votăm propunerea. 
D-na Lungu Mariana –să rămână pentru 175 de burse, domnule Vieru. 
D-nul Vieru Eugen – părerea dumneavoastră nu este la fel cu a Inspectoratului, este procentual. 
D-nul primar –Inspectoratul trebuia să ceară diferențiat, pe criterii, să vedem și noi adresele. 
D-nul Vieru Eugen –ce ați cerut dumneavoastră și ce va oferit Inspectoratul. 
D-nul Vieru Octavian – împărțim suma de 38.000 lei la 175 și vă faceți dumneavoastră treaba, cei 38.000 
lei să-i împartă  Consiliul de Administrație cum vor. 
D-nul Bârlea Costantin – să nu intre în conflict. 
D-nul Vieru Eugen – pe ce bază? 
D-nul Vieru Octavian – în funcție de ceea ce au raportat diriginții. 
D-na Lungu Mariana – Inspectoratul ne-a comunicat un extras, au aprobat procentual și ne-a comunicat 
numărul de 123 de burse. 
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D-na Lungu Mariana – voi cere un punct de vedere. 
D-nul Necula Petru –în Consiliul de Administrație s-a discutat exact numarul, nu nominal. 
D-na Lungu Mariana – bugetul a fost aprobat în Consiliul de Administrație. 
D-na Simion Tanța – referitor la buget, aprobarea achizițiilor publice să ne-o comunicați și nouă. 
D-na Lungu Mariana – am să v-o trimit. 
D-na Lungu Mariana –  în Consiliul de Administrație nu s-a discutat pe număr. 
D-nul Vieru Octavian – aprobăm fondul de 38.000 lei, pentru 175 burse și  Consiliul de Administrație să-
și asume responsabilitatea. 
D-na Lungu Mariana –Consiliul de Administrație să-și asume răspunderea. 
D-nul Vieru Octavian – să fie o colaborare, să nu mai existe orgolii. 
D-na Lungu Mariana – eu conduc o instituție. 
D-nul Vieru Octavian – trebuie să înțelegeți că prin astfel de chestii, suntem și noi trași. 
D-na Lungu Mariana – domnule primar sunteți de acord să colaborăm? 
D-nul primar – să treminăm proiectele. 
D-nul primar – din adresa primită de la Școală reiese un număr de 123 de burse, cum să aprobăm 175?! 
D-nul Vieru Eugen – eu consider că nu este vorba de orgolii ci de documente, dacă doamna director ne 
comunica o adresă cu justificare, nu cred că nu găsea întelegere. 
D-nul Bârlea Costantin – mai sunt alte discuții, întrebări dacă nu să supunem la vot propunerea. 
D-nul Bârlea Costantin –să întocmească tabelele și să ne fie și nouă prezentate. 
D-nul primar – să fie prezentate documente exact ca la Consiliul Local, cu mapă, nu cred că la noi nu s-a 
primit mapa de ședință și în procesul verbal să fie trecute toate mențiunile. 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot propunerea pentru aprobarea unui număr de 123 de 
burse, iar rezultatul votului este urmatorul: 11 voturi ,,pentru,, Bârlea Costantin, Adăscăliței 
Claudia, Necula Petru, Avram Nicu Radu, Hagiu Nelu, Popa Stelu, Bejan Florinel, Butacu Eugen, 
Manea Petrică, Bostan Claudiu și Ghiuș Mihai și 2 (două)abțineri Vieru Eugen și Vieru Octavian.  
Proiectul de hotărâre nr. 29 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
13. Proiect de hotarare nr. 30/13.04.2021 privind actualizarea devizului general la obiectivul de 
investiție ,,Construire sediu administrație publică locală în comuna Ruginești, județul Vrancea. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul Necula Petru - comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, 
amenajarea teritoriului si urbanism acorda aviz favorabil. 
 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 12 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 30 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
Sosește și d-nul Ghiuș Mihai. 
 
14. Proiect de hotarare nr. 31/19.04.2021 privind revocarea, în totalitate, a hotărârii consiliului 
local nr. 17/30.03.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică 
a suprafețelor de pășune din domeniul public al comunei Ruginești, precum și a Regulamentului 
de pășunat privind reglementarea perioadelor și a condițiilor de pășunat pe raza UAT Ruginești. 
D-nul Bârlea Costantin –comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administratie publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor cetatenesti, juridica si de disciplina acorda aviz favorabil.  
D-nul primar – am primit de la Prefectură adresa cu nelegalitate HCL nr. 17/30.03.2021 și consider că 
trebuie să o revocăm și atunci când vom avea amenajamentul pastoral să reluăm procedura. 
D-nul Ghiuș Mihai – mai vin cu cereri? 
D-nul Vieru Eugen – cred că le vor aduce. 
D-nul primar – vom vedea la momentul potrivit, până atunci așteptăm. 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
Proiectul de hotărâre nr. 31 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
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       DIVERSE 
1.  D-nul Bârlea Costantin – în buget, ați stabilit o suma cam mare pentru comunicare. 
D-na Lungu Mariana – avem 240 lei/lună abonamnet telefon, internet, 6 linii pe școala Ruginești, 110 
lei modem special pentru evaluarea națională, 2 linii telefonie fixă, anul trecut a fost o sumă mai 
mică, restul ce rămâne se va folosi la un alt capitol. 
D-nul Bârlea Costantin – 8600 lei materiale. 
D-na Lungu Mariana –materiale de care avem nevoie, tot ce apare pe parcursul anului. 
D-na Lungu Mariana– alte bunuri și servicii. 
D-nul Bârlea Costantin –noi trebuie să așezăm sume, anual am avut un buget de la minister, eu am 
întrebat în Consiliul Profesoral cam ce se dorește să achiziționăm, profesorii fac referat. 
D-nul Bârlea Costantin – 500 milioane obiecte de inventar. 
D-na Lungu Mariana – vrem să achiziționăm videoproiectoare, smart –tv, calculatoare, sunt banii 
noștri, 229.000 lei cheltuieli, 38.000 burse și 25000 CES – sunt de la primărie, pentru navetă nu au 
fost bani alocați, probabil vom primi. 
D-na Lungu Mariana – vrem să dotăm laboratorul de informatică și în cancelarie să avem un 
calculator, colegii vor laptop-uri, mai întâi vrem pentru laboratorul de informatică, colegii au fost de 
acord. 
D-na Lungu Mariana – la primărie sunt consumuri foarte mari de carburant, noi avem ordine de 
deplasare. 
D-nul Bârlea Costantin – nu este adevărat, astăzi am stabilit consumul pe fiecare autoturism, 
autovehicul în parte. 
D-na Lungu Mariana – sunt deplasări la inspecții, cercuri pedagogice, evaluări. 
D-na Lungu Mariana – se decontează la data la care se depun. 
D-nul Vieru Eugen – eu vorbesc de luna decembrie. 
D-na Lungu Mariana – sunt cumulate. 
D-nul Vieru Eugen – august 2300 lei. 
D-na Lungu Mariana – sunt cumulate. 
D-nul Vieru Eugen – aprilie 2020, 1700 lei. 
D-na Lungu Mariana – deplasările sunt ștampilate. 
D-nul Vieru Eugen – și se trece și cine a plecat? 
D-na Lungu Mariana – contabila care a plecat poate să vă spună mai multe. 
D-nul Bârlea Costantin –nu am nimic cu dumneavoastră, dar nu este bine. 
D-nul Vieru Eugen – 49800 lei alte bunuri și servicii, 50000 lei obiecte de inventar, nu trebuia să 
aveți și o listă?! 
D-na Lungu Mariana – este. 
D-nul Vieru Eugen – nu contest, dar nu le-ați prezentat, la obiecte de inventar ce cumpărați? 
D-na Lungu Mariana – dotăm laboratorul de informatică. 
D-nul Vieru Eugen – hârtiile unde sunt, asta cer, justificare. 
D-nul Bârlea Costantin – Consiliul de Administrație ce face? 
D-na Lungu Mariana – credeți că ei nu știu. 
D-nul Bârlea Costantin – spun și eu ce aud, că vă comportați urât, țipați. 
D-na Lungu Mariana – sunt 4 clase la parter, eu cum mă pot face auzită de copiii, eu sunt evaluată de 
Inspectorat, pe baza chestionarelor, poate să vi le pună la dispoziție. 
D-nul Vieru Eugen – ajutoare sociale, CES. 
D-na Simion Tanța – CES –ul se plătește din bugetul de stat, se plătește în anumite condiții. 
D-nul Vieru Eugen – și avem și burse sociale. 
D-na Lungu Mariana – la CES sunt 6 copiii sunt pentru un ajutor de hrană. 
D-nul Vieru Eugen – în condițiile în care nu s-a învățat în 2020, când se va învăța cât veți cheltui 
pentru deplasări. 
D-na Lungu Mariana – se va suplimenta. 
D-nul Bârlea Costantin – toate achizițiile și bugetul să fie prezentate și nouă, o să facem economie de 
cel puțin un miliard. 
D-na Lungu Mariana – auditul nu ne-a întrebat de facturi, un expert dacă se va uita pe buget, va vedea 
ca banii s-au cheltuit conform prevederilor, dacă este cineva suspicios, îl rog să vină. 
D-nul Bârlea Costantin – eu spun de achiziția mobilierului. 
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 D-na Lungu Mariana – eu fac, în așa fel încât să cheltui cât mai bine și la final de an să-i cheltuim pe 
toți, Inspectoratul ne întreabă dacă am cheltuit banii. 
D-na Simion Tanța – dacă aveți obiecte de inventar în magazie, în valoare de 250.000 lei, conform 
evidenței dumneavoastră, în care magazie le țineți?! 
D-na Lungu Mariana – a fost chemată Irina Bujor, fosta contabilă și a fost trasă la răspundere, 
doamna Tomozei Geta va face ordine, dar prin fișa de post răspunde de toate. 
D-nul Vieru Eugen – ce obiecte de inventar aveți de 2 miliarde. 
D-nul Vieru Eugen – ce sunt și unde sunt? 
D-na Lungu Mariana – Irina nu le-a dat în consum.  
D-nul Vieru Eugen –nu amestecați obiectele de inventar cu consumabilele. 
D-na Lungu Mariana – contabila le va pune la punct. 
D-na Simion Tanța – ați semnat inventarul? 
D-na Lungu Mariana – l-am semnat. 
D-na Simion Tanța – aveți două mașini de spălat rufe. 
D-na Lungu Mariana – greșit, sunt mașini de spălat vase, una la centru și una la Anghelești, este 
normal să avem mașină de spălat avem mopuri, lavete de spălat, este o mașina de spălat rufe și două 
de spălat vase. 
D-nul Vieru Eugen – școala este internat. 
D-na Simion Tanța – achiziționați lucruri pentru copiii, faceți mâncare în școală, spălați vase. 
D-na Lungu Mariana – mașinile sunt cumpărate cu banii primăriei. 
D-nul Vieru Eugen – de asta susțin că trebuie să veniți cu justificare, văd că un bun manager este să 
cheltuiți tot, dacă avem mașină de spălat vase, rufe. 
D-na Lungu Mariana – de ce ne întoarcem la ceea ce am realizat și să nu ne uităm la viitor. 
D-nul Vieru Eugen – mâine fac referat că vreau nu știu ce. 
D-na Lungu Mariana – dacă consult Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație, nu e bine, dacă nu 
îl consult iar nu e bine. 
D-nul Bârlea Costantin – ce este concesiune. 
D-na Lungu Mariana – pachete de calculatoare, sunt contracte semnate de d-nul Gherasim sau 
Rughinis, trebuiau scoase din inventar, a fost o eroare așa a spus contabila Bujor, și auditul ne-a 
recomandat. 
D-nul Bârlea Costantin – sunt mai multe. 
D-na Lungu Mariana – sunt amortizate total, noi am tras de ele, le-am folosit cât a fost cu putință. 
D-na Simion Tanța – calculatoarele sunt pe 6 ani, chiar dacă sunt amortizate, ele mai pot fi folosite. 
D-nul Bârlea Costantin – afirmați că mai cumpărați calculatoare, laptop-uri. 
D-na Lungu Mariana – profesorii au propus scoaterea din inventar și achiziționarea altora, unele sunt 
înregistrate la laptop-uri și nu la calculatoare. 
D-nul Vieru Eugen – contabilitatea dumneavoastră nu este ok. 
D-na Lungu Mariana – mereu spuneam fostei contabile Bujor și lui Mihai, dar îmi spuneau că le va 
remedia. 
D-nul Bârlea Costantin – Mihai le face pe bază legală și nu oricum. 
D-nul Vieru Eugen – aveți motocoase în inventarul din 2020, dar în cel din 2019 figurează ca fiind 
scoase la casare. 
D-na Lungu Mariana – este alta. 
D-nul Vieru Eugen – aveți două. 
D-na Lungu Mariana – probabil este motocoasa din școală, este stricată, am dus-o la reparat. 

      D-nul Vieru Octavian – cine este Mihai? 
D-na Lungu Mariana – este administratorul programului contabil. 

      D-nul Vieru Octavian – este haos acolo. 
D-na Simion Tanța – noi apelăm la el când nu ne permite programul să înregistrăm ceva, dar nu să  
înregistreze el operațiunile. 
D-nul Bârlea Costantin – să refaceți inventarul și să propuneți să le casați. 
D-nul Vieru Eugen – obiecte de inventar de 2 miliarde? 
D-na Lungu Mariana – o să reglăm pe parcurs. 
D-nul Vieru Eugen – după aceea veți ști exact ce aveți în inventar și de ce aveți nevoie, în viitor. 
D-na Lungu Mariana – fosta contabilă îmi spunea că a vorbit cu Mihai și totul este bine, eu nu am 
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parola de la program. 
D-nul Vieru Eugen – de când sunteți director? 
D-na Lungu Mariana – de 11 ani. 
D-nul Vieru Eugen – le scoateți valoric din inventar, pot fi folosite și fără valoare, dumneavoastă 
pasați vina pe contabilă. 
D-nul Bârlea Costantin – gestionarul este chiar d-na director Lungu. 
D-na Simion Tanța – prin efectul legii. 
D-na Lungu Mariana – pot răspunde pentru orice. 
D-nul Vieru Eugen – dacă era în regulă nu se ajungea aici. 
D-nul Vieru Eugen – să vedem și noi raportul de la audit. 
 

2. Se analizează cererea Școlii Gimnaziale Ruginești prin care solicită repartizarea unor beneficiari de 
la ajutorul social pentru desfășurarea unor activități, în special pe perioada verii, respectiv: 
toaletarea copacilor, tăiatul ierbii din curțile aferente instituției, vopsit și igienizat, crăpatul  și 
organizarea lemnelor.  
D-nul Bârlea Costantin – cum v-ați gândit. 

D-na Lungu Mariana – am văzut anunțul pe site-ul primăriei și am considerat că pot solicita și eu. 
D-na secretar – potrivit reglementărilor în vigoare, primăriile au obligația să întocmească planul de 
activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează 
pe raza unității administrativ-teritoriale. Remunerarea acestora se stabilește prin negociere directă, 
de asemeni beneficiarul trebuie să dețină un registru de evidență a zilierilor, sunt mai multe obligații 
pe care trebuie să le îndepliniți.  
D-na secretar –  instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu 
câteva excepții, și enumeră  excepțiile consemnate  la art. 1, alin. 3 din Legea nr. 52/2011. 
D-na Lungu Mariana – am înțeles, nu ne încadrăm. 
D-nul primar – să nu mai afirmați că Școlile sunt făcute de dumneavoastră, ele au fost reabilitate prin 
programul PNDL cu bani de la stat dar și de la  Primărie, 80.000 lei costă sistemul de supraveghere, și 
va fi plătit de primărie, așa cum afirmați că mașinile de spălat sunt achiziționate cu banii consiliului 
local. 
D-nul primar – problema cu d-na Adăscăliței, am înțeles că a fost în comisia de etică și de disciplină. 
D-na Adăscăliței Claudia – vin la ședințe doar pentru că îmi pun om în loc. 
D-na Lungu Mariana – lucrurile sunt din bucătăria internă, ar trebui să vă prezint raportul comisiei 
de etică, nu este deontologic, dacă aș citi raportul aș face o ilegalitate, situația prezentată în comisia 
de etică nu sunt în măsură să prezint în Consiliul Local, și o rog pe d-na Adăscăliței să vă prezinte 
raportul. 
D-nul Vieru Eugen – ați fost chemată în comisia de etică? 
D-na Adăscăliței Claudia – am fost în comisia de etică și în comisia de disciplină. 
D-nul Vieru Eugen – pe ce lege vă bazați dumneavoastră, că potrivit Codului Administrativ, 
consilierul este liber de drept ca să participe la ședințele de consiliu și plătit de instituția angajatoare, 
eu vă prezint situația mea, la adresa comunicată de Primărie, eu sunt liber și vin la sedință și sunt și 
plătit. 
D-na Lungu Mariana – pe tema respectivă d-na a făcut două sesizări. 
D-na Adăscăliței Claudia – sunt adrese prin care solicitam un punct de vedere. 
D-na Lungu Mariana – adrese și a primit și răspunsul. 
D-na Adăscăliței Claudia – sunt două răspunsuri, unul semnat de jurist că sunt liberă de drept, și alta 
semnată de inspectoarea adjunctă.  
D-na Adăscăliței Claudia – am fost la jurist să-mi contrasemneze și nu a dorit. 
D-nul Vieru Eugen – este abuz în serviciu, Consiliul Local nu are nicio tangență cu contractul colectiv 
de muncă. 
D-na Adăscăliței Claudia – am primit două puncte de vedere diferite, consider că este dreptul meu să 
mă apăr, am ajuns să îmi pun om în loc. 
D-na Lungu Mariana – nu se pot lăsa copiii nesupravegheați. 
D-nul Vieru Eugen – nu este legal, juristul a spus clar, el semnează, este o prevedere clară, nu se poate 
face presiune. 



CONSILIUL LOCAL RUGINESTI 21.04.2021 
 

C.L.R  Page 12 
 

D-na Lungu Mariana – în ce sens am făcut presiune?! 
D-nul Vieru Eugen – dânsa are un punct de vedere de la Inspectorat, terminați odată, prietenește vă 
spun. 
D-na Adăscăliței Claudia – dânsa a spus că este adresa de la ISJ. 
D-nul Vieru Eugen – d-na director vedeți Legea nr. 167/2020, Consiliul Local are autonomie locală. 
D-nul primar – nu puteți să ne prezentați niciun punct de vedere din comisia de etică și disciplină, noi 
nu facem sesizări, noi ducem la îndeplinire cele ce se stabilesc în ședințele de consiliu. 
D-nul Vieru Eugen – de înlocuirea profesorului, medicului este răspunderea directorului.  
D-na Lungu Mariana – putem beneficia de lemne anul acesta, Curtea de Conturi a trimis o adresă că 
primăria are pădure și poate să ne ofere lemne gratis, dumneavoastră veți hotărî. 
D-nul primar – să ne faceți scris și să ne dați și adresa de la Curtea de Conturi. 

      D-nul Vieru Octavian – primăria are islaz împădurit, Curtea de  Conturi nu stabilește ce trebuie să       
      facă Consiliul Local. 

D-nul Vieru Eugen – dacă dumneavoastră, știți să vă cheltuiți banii pentru obiecte de inventar, 
dumneavoastră trebuie să știți să vă faceți și bugetul, nimeni nu vrea răul nimănui. 
D-na Lungu Mariana – comunitatea va avea de suferit, voi renunța la laptop-uri și calculatoare pentru 
profesori. 
Se încheie discuțiile și d-na Lungu Mariana părăsește sala de ședință. 

3. Se analizează cererile depuse de d-nul Șetraru Ioan prin care solicită închirierea unei suprafețe de 
teren de 100 mp, din zona matului pentru a-și parca utilajele agricole, deoarece în curte nu dispune 
de suficient spațiu. 
D-nul primar – terenul este în litigiu, îl revendică parohiile. 

D-nul Vieru Eugen – amânăm până la soluționarea litigiului. 
 

4. Se analizează cererea depusă de Albei Neculai prin care solicită amplasarea unei construcții ca 
borna de prezentare a localității, așa cum se află și în alte localități. 
D-nul primar – ideea este bine venită, să facă un deviz și vom vedea cum vom face. 

       D-nul Vieru Octavian – trebuie făcut ceva reprezentativ. 
       Se aprobă în unanimitate cererea. 
 
5. Se analizează cererea depusă de Minea Vlad Costel prin care solicită aprobarea renovarii și izolării 

fațadei imobilului (oficiu comercial) și construirea unui gard de protecție pe terenul din vecinătate.  
D-nul primar – din referatul întocmit de referentul de la Compartimentul de urbanism, terenul 
aparține domeniului public, propun să-și facă fațada, dar fără a construi gard. 
Se aprobă în unanimitate propunerea. 
 

6. Se analizează cererea depusă de Necula Vasile prin care solicita cumpararea suprafeței de 1000 mp, 
teren neproductiv aferent casei. 
Se aprobă vânzarea în unanimitate. 
 

7. Se analizează cererea depusă de  Bîrlea Marius Adrian prin care solicită aprobarea preemțiunii la 
cumpărarea terenului de 1400 mp, teren aflat în extravilanul com. Ruginești. 

        D-nul Vieru Eugen – dreptul de preemțiune îi este oferit de legea vânzărilor, nu are și norme de 
aplicare? 
       D-na secretar – legea 17/2014 a fost completată și modificată și are și norme de aplicare, Ordinul 
comun nr. 311/2021. 

D-nul Vieru Eugen – să respecte și normele, și să prezinte documentele prevăzute de legea 17 și în 
normele de aplicare, prin care face dovada calității de preemtor. 
În unanimitate se aprobă propunerea, în sensul prezentării documentelor prevăzute de legea nr. 
17/2014, modificată, și în norme. 
 

8. Se analizează cererea depusă de Căpățână Costel, Vlad Valeriu, Manea Valerică, Pleșu Costică, 
Manea Nicușor,Manea Titi, Briciu Daniel, Grădinaru Cornel, Irimia Ionel, Grădinaru Nicu, Alexandru 
Sorin, Irimia Maricel, Grădinaru Ghiță, Serea Andrei, Manea Vasile, Alexandru Sorin (A), Chircu Costel, 
Toma Ionel, Alexandru Nicușor, Ciobanu Gabriel, Pleșu Neculai, crescători de animale, prin care solicită 
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inchirierea sau concesionarea unei suprafețe, islazul împădurit pentru pășunatul animalelor, bovine și 
cabaline, pe care le dețin, asumându-și angajamentul să o împrejmuiască. 
D-nul Vieru Octavian – au făcut gard pe conducta de apă. 
D-nul Necula Petru – ei vor islazul pentru animale. 
D-nul primar – în urma cererii, până la aprobarea amenajamentului pastoral propun, să-și pășuneze 
animalele pe islaz, dar fără a îngrădi suprafața. 
D-nul primar – acolo trebuie să tăiem salcâmii. 
În unanimitate se aprobă propunerea. 
 
          Neexistând alte puncte pe ordinea de zi presedintele sedintei declară închise lucrările sedintei 
ordinare a Consiliului Local Ruginesti din data de 21.04.2021.  
 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

              
Presedintele sedintei,                                                                  Secretar general,                                                                               

     Consilier,                                                                                        Tănase Nicoleta  
                           Bârlea Costantin  


