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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI 
 
 

PROCES- VERBAL 
încheiat astăzi 28.01.2021 

 
 

         Astăzi, data de mai sus, se desfaşoară şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginesti, judeţul 
Vrancea, şedinţă convocată de Primarul comunei Ruginesti prin Dispoziţia nr. 7/21.01.2021 şi 
comunicată consilierilor comunei Ruginesti prin convocatorul cu nr.  476 din data 21.01.2021. 
         La ora inceperii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri validati din totalul de 13 consilieri. 
         D-nul Vieru Octavian – 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, procesul verbal al şedintei ordinara din data de 08.01.2021. 
      D-nul Vieru Octavian – daca aveti ceva de completat la procesul verbal, va rog sa va inscrieti la 
cuvant, daca nu supun la vot procesul verbal. 
        Neexistand alte discutii, se supune spre aprobare procesul – verbal si sunt 13 voturi ,,pentru,,.  
         D-nul Vieru Octavian –  avem șapte proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, dacă nu sunt alte 
proiecte supun la vot ordinea de zi. 
          S-a supus la vot ordinea de zi si a fost aprobată cu 13 voturi pentru. 
     
    1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - 
aprilie 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.  
Se propune ca presedinte de sedinta sa fie d-nul Bârlea Costantin. 
D-nul Vieru Octavian – dacă nu mai sunt și alte propuneri, supun la vot proiectul de hotarâre. 
 
    Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi 
,,pentru,,.  
 
       Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
       

2. Proiect de hotarare privind aprobare planului anual de acțiuni și lucrări de interes 
local la nivelul comunei Ruginești, județul Vrancea, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat. 
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 – câți beneficiari mai sunt? 
D-nul Necula Petru – 80 apti de muncă. 
D-nul Vieru Octavian – am analizat si in cadrul sedinței de comisie. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi 
,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
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     3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 48/26.11.2020 prin care s-a stabilit 
cuantumul indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ruginești, județul Vrancea, în mandatul 2020-2024. 
 
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-na secretar – in urma observatiei comunicata de Institutia Prefectului s-a modificat art. 1 la HCL nr. 
48/2020 privind stabilirea indemnizatiei, in sensul ca pentru a fi remunerati trebuie să vă prezentați 
la ambele ședinte, mai ales ca pentru a lipsi de la o ședință trebuie să existe motive bineîntemeiate. 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi 
,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
       4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investitiei 
“Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, judetul Vrancea, 
etapa a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 
2014-2020. 
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 Vieru Octavian – dacă sunt întrebări? 
D-nul Vieru Eugen -  se va continua cu lucrarea și pe ulițe? 
D-nul primar – așa cum am discutat și în ședințele anterioare, se va continua cu extinderea pe toate 
ulițele, toată comuna va beneficia de canalizare. 
D-nul Vieru Eugen -  e bine să facem proiect pentru toată comuna, că apar discuții, trebuie gândit 
bine. 
D-nul primar – în acest program cu apa și canalizarea, fiecare comuna a primit o sumă, noi avem 5 
stații de pompare, s-a stabilit în funcție de relief, de zonă, la noi a costat foarte mult traversarea pe 
sub Trotuș, inițial a fost de la școala, dar s-a revenit și au stabilit traseul actual. 
D-nul primar – prin programul 2021-2027 POIM va fi extindere pentru toată comuna, ceea ce este un 
lucru foarte bun. 
D-nul primar – și la rețeaua de gaze se va face proiect pentru toată comuna. 
D-nul Necula Petru – canalizarea va ajunge până unde există apa trasă în gospodării. 
D-nul Butacu Eugen – unde este stația? 
D-nul primar – pe domeniul public. 
D-nul Necula Petru – dacă sunt 45 de km de retea de apa, tot atât va fi și rețeaua de canalizare. 
D-nul Primar – avem 5 stații, sunt comune unde nu au nicio stație, ați văzut ca la fiecare uliță sunt 
capace de canalizare pentru racordarea cetățenilor de pe uliță. 
 
        Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi 
,,pentru,,. 
  
        Proiectul de hotărâre nr. 5 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
         5. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției în procent de 2% din totalul noilor 
cheltuieli eligibile aferente obiectivului de investiție “Extinderea si modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apa și canalizare în judetul Vrancea, etapa a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat 
în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 2014-2020. 
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. 
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 D-nul Butacu Eugen - comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si 
protectia sociala acorda aviz favorabil.  
D-nul Primar – avem acel procent de 2% de sustinut pentru proiect. 
Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,. 
  
        Proiectul de hotărâre nr. 6 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
           6. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificării inventarului domeniului public și 
privat și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei 
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 Bârlea Costantin – am primit toate informațiile de la d-na contabilă. 
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 Butacu Eugen – spuneți-ne și nouă ce ați discutat. 
D-na Simion Tanța inspector superior – în urma inventarierii, comisiile au făcut propuneri de casare, 
sunt 2 calculatoare care nu mai pot fi folosite. 
D-na Simion Tanța – analiticul bate cu sinteticul. 
D-nul Vieru Eugen – faptic, unde sunt listele. 
D-na Simion Tanța – le am aici pe toate, ce vreti să stiți. 
 D-nul Vieru Octavian – din punctul meu de vedere nu se poate ca un obiectiv sa nu fie operat. 
D-nul Vieru Eugen – vorbeam de un alt mandat, un alt contabil. 
D-na Simion Tanța – am descoperit ulterior ca DC 26 cand a fost reabilitat sau s-a înființat, el trebuia 
să fie trecut si cu poduri și podețe și am luat-o pe fir și am găsit  ca era trecut în valoarea drumului. 
D-nul Vieru Octavian – era pe timpul dumneavoastră? 
D-na Simion Tanța – nu. 
D-nul Vieru Octavian – trebuie tecut totul în contabilitate. 
D-na Simion Tanța – ele sunt trecute în contabilitate. 
D-nul Vieru Octavian – când îți ies banii trebuie să ai și lucrarea. 
D-na Simion Tanța – comisia va inventaria și va constata. 
D-nul Vieru Octavian – când vedeți că nu este, nu faceți o notă contabila? 
D-na Simion Tanța – comisia verifică, încheie un proces verbal și notează toate constatările. 
D-nul Vieru Octavian – se putea face o notă contabilă, acolo s-a plătit și trebuie înregistrat. 
D-na Simion Tanța – eu am justificare pentru fiecare bănuț, totul se regăsește și faptic și scriptic.        
 
Neexistand alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este urmatorul: 13 voturi ,,pentru,,. 
  
        Proiectul de hotărâre nr. 7 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
            7. Proiect de hotarare privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Ruginești, județul Vrancea, în calitate de membru, la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ,,VALEA  CAREGNEI,,. 
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: 13 voturi ,,pentru,,. 
         Proiectul de hotărâre nr. 8 este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
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DIVERSE 

 
1.  D-nul Vieru Eugen – am văzut raportul de activitate al compartimentului de asistență socială. 

D-nul Vieru Octavian – la comisia economică s-au cerut toate documentele, ni s-au prezentat toate 
listele, d-na Matei Lăcrămioara ne-a prezentat punct cu punct. 
D-nul Vieru Eugen – am văzut ca avem și asistenți personali și acordăm și indemnizații pentru 
persoane cu handicap, mai tebuie vizitați, la dosar există acele rapoarte de activitate? 
D-nul Primar -  au fost doamnele de la asistență și au făcut verificări și anchete, acolo unde era nevoie 
s-au luat măsuri. 
D-nul Vieru Octavian – din discuțiile purtate cu d-na Lăcrămioara, am înțeles că își îndeplinesc 
atribuțiile, că dacă nu răspunderea le aparține. 
Se aprobă în unanimitate raportul de activitate. 
 

2. Se pune în discuție cererea d-lui Meleșcanu Ioan prin care solicită anularea sumei de 224 lei. 
D-nul Primar -  a mai depus astfel de cereri și în trecut, s-a adresat și instanței și acțiunea i-a fost 
respinsă. 
D-nul Necula Petru – taxa este stabilită conform legii și a fost impusă și de Curtea de Conturi. 
D-nul Vieru Octavian – propun respingerea cererii. 
Se respinge cerere în unanimitate. 
 
3. Se supune spre aprobare cererea depusă Vasiloiu Lucreția prin care solicită un ajutor de deces. 

D-nul Butacu Eugen – daca am aprobat printr-o hotărâre condițiile prin care acordăm ajutoare de 
deces, și dacă a primit o sumă de la Casa de Pensii nu o mai puneți la mapă, îi dați răspunsul că nu se 
încadrează. 

D-nul primar – dacă vă întâlniți pe stradă cu ea și vă întreabă de cerere și nu știți despre ce este 
vorba, ce răspuns îi veți oferi. 

D-nul Avram Nicu Radu – a spus că are 800 lei pensia. 
       Se respinge cerere în unanimitate, întrucât nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. 

 
 

4. D-nul Butacu Eugen ridică problema cu procesul privind anularea ultimului titlu de proprietate. 
D-nul Vieru Octavian – cunosc cazul, acolo au fost puși în posesie în baza Legii nr. 18/1991, acolo 
sunt eliberate titluri de proprietate, au fost puți în posesie în 1992 pe vechile amplasamente, ei 
au venit la mine și mi-a reproșat, d-na Dinica Ana nu a facut schița de poziționare, Relu având 
hotărâre judecătorească trebuia respectată, totuși ar fi trebuit mai multă atenție din partea 
comisiei. 
În timpul discuțiilor, sosește d-na director al Școlii Gimnaziale Ruginești. 
 

5. D-na secretar – aduce la cunoștința domnilor consilieri obligația acestora să prezinte raportul 
anual de activitate conform Codului administrativ, art 225 alin. 2. 
 

6.  D-nul Primar  - la propunerea dumneavoastră, am invitat-o pe d-na director al Școlii Gimnaziale 
Ruginești, Lungu Mariana, drept pentru care consider că trebuie să acordăm cuvântul doamnei. 

 
D-na director – vreau un drept la replică la discuția purtată la ședința Consiliului Local din data 

de 28 decembrie 2020. 
D-na director –nu am fost invitată de Consiliul Local, ci de d-na Simion și d-nul primar. 
D-na director – eu nu mutam sau rectificam, ci doar viram de la un capitol la altul, de la obiecte de 

inventar la prestări servicii, era vorba să plătesc o factură; contabila Bujor a făcut o greșeală, era 
supărată că va pleca și a făcut mai multe greșeli. 

D-na director – am pus mai mulți bani pentru dotare și modernizare; școala este descentralizată 
are contabil și buget propriu, în 2020, banii au venit de la Minister, restul sunt de la bugetul local. 

D-na director – banii sunt împărțiți de ISJ, puteți să o întrebați pe d-na Ilie, avem personalitate 
juridică, vin cu replici pentru ce a afirmat d-nul Vieru Eugen și alți consilieri; era de plată internetul la 
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Anghelești, aveam niște dispozitive, toate dotările pentru școală sunt de la minister ; TVA-ul se 
întoarce la școală și se regăsește în cheltuielile materiale și de funcționare ; rectificarea se face când 
mai primim bani. 

D-na director – nu s-au cheltuit banii primăriei, doar banii școlii ; de ce nu am venit în ședința 
trecută pentru că nu am vrut spun ceva în dezavantajul primăriei. 

D-na director –  cei 125 mii lei alocați pentru navetă am cerut contabilei și d-lui primar mutarea 
pentru inventar pentru bucătăria de la Anghelești. 

D-na director – am vorbit cu d-nul Păvăloaie și mi-a spus că se poate vira cu dispoziția 
primarului, și de asta am vrut să fie transferată suma. 

D-na director –  în ședința trecută d-nul Vieru Eugen întreba dacă s-a discutat și în ședința de 
Consiliu Administrativ, v-am spus că d-na Bujor, contabila școlii a făcut o greșeală, nu era internet la 
Anghelești, toți își doreau. 

D-na director – inventarul școlii nu este în atenția Consiliului Local, ci în atenția Consiliului de 
Administrație al școlii ; eu am prezentat la sfârșitul anului în Consiliul de Administrație, eu le am în 
depozit, vin la primărie sa-mi ofere un chitanțier să le valorific sau să le distrug. 

D-na director – orice hotărâre din Consiliul de Admnistrație se ia cu 2/3 din numărul membrilor. 
D-na director – l-am contactat pe d-nul Vieru Eugen și mi-a spus că nu am prezentat, dânsul nu a 

fost la acea ședință. 
D-na director – nu sunt 4 plasme, sunt 3 smart TV, 2 sunt la Anghelești și una la Ruginești, nicio 

plasmă nu este în nicio altă parte. 
D-na director – suntem descentralizați, avem contabilitate proprie și personalitate juridică. 
D-na director –  d-nul Vieru Octavian, ați spus că înțelegeți că scandalul este de mai bine de un an, 

eu precizez că nu este niciun scandal, supărarea era între mine și contabilă pentru că eram panicată 
că nu aveam bani pentru dotare; eu am vorbit la Consiliul Județean și mi-au promis că îmi vor aloca 
bani, pe care nu i-am primit. 

D-na director – anul trecut am intrebat-o de ce a pus, pentru primărie 35.000 lei pentru cursuri și 
20.000 birotică și noi școala am pus doar 600 lei formare profesională, eu aveam 2000 și primăria 
20.000, niciodată nu am fost la cursuri fără colegii mei, problema a apărut atunci, și am întrebat la 
câte cursuri au fost salariații primăriei? 

D-na director – la bugetul anului trecut se poate vedea. 
D-na director – în cei 8 ani, de mandat, ai d-lui primar nu am avut nicio problemă     
D-na director – d-nul Bârlea ați spus că ați închis ochii la unele că a fost soțul meu consilier,    

trebuia să nu-i închideți, reprezentați comunitatea. 
 D-na director – de asta nu am venit, vă mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc, am primit o 

adresă de la Primărie să prezint inventarul, dar nu am ce să vă prezint că nu am primit nicio clădire, 
în adresă spune că nu am respectat art. 2 din Ordinul 2861/2009 

D-na director – citește articolul de lege, de fapt ea îmi înmânează documentul prin care am 
control total. 

D-na director – eu, reprezint o persoană juridică, eu sunt ordonatorul de credite, în continuare 
prezintă art. 1 din Legea nr. 82/1991. 

D-na director – mi se solicită să prezint Consiliului Local, mijloacele fixe, de ce scoteam ?! 
D-na director – calculatoarele au fost primite de d-nul Chiticaru și eu am scris un proiect cu d-nul 

Baciu și am fost întrebată dacă am primit în ultimii 5 ani. 
D-na director – toți profesorii au laptopuri, dar sunt vechi și în ședință am propus scoaterea din 

uz, nici procesoarele nu mai sunt bune. 
D-na director – ați cerut raportul Curții de Conturi, nu am avut nicio abatere, toate achizițiile sunt 

făcute prin SICAP și vi-l înaintez. 
D-nul Vieru Octavian  - am nota de constatare, dar auditorii sunt pentru îndrumare și control,  

doar atât, am cerut procesul verbal. 
D-na director – atât am, am să o întreb pe d-na Bujor.   
D-nul Vieru Eugen – am cerut toate astea pentru ca am făcut parte din Consiliu de Administrație, 

nu am nimic cu nimeni, am cerut tot ce era pentru Școala Ruginești, s-a făcut o inventariere pe care a 
făcut-o dna director Lungu, ea face, ea taie, s-a venit cu scoaterea din inventar, s-a casat un dulap de 
0,35 bani si 3 dulapuri cu alta valoare și am cerut factură, s-a făcut proces-verbal de inventariere în 
care sunteți președintele comisiei de inventariere, nu se poate așa ceva. 
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D-nul Vieru Eugen – în Consiliul de Administrație a fost și primarul și viceprimarul, vă aduceți 
aminte de se s-a pus problema cu inventarierea și valorificarea. 

D-nul Vieru Eugen – este bine să discutăm cât mai clar, dumneavoastră vă desfășurați activitatea 
pe UAT Ruginești și sunt 2 foruri legislativul care este Consiliul Local și altul executivul care este 
primarul  și aparatul de specialitate ; conform legii primarul este în măsură să vă invite în ședințe, 
sunteți obligată să respectați ceea ce stabilește Consiliul Local, chiar dacă spuneți că sunteți de sine 
stătătoare. 

D-nul Vieru Eugen – ați afirmat că nu ați fost chemată. 
D-na director – am prezentat procesul verbal; 
D-nul Vieru Eugen – v-am solicitat inventarul și atunci d-nul Chiticaru a spus că nu trebuie să fim 

majoritari.  
D-nul Vieru Eugen –am întrebat unde sunt obiectele și ce a hotărât Consiliul de Administrație, mi-

ați arătat ceva ce nu avea relevanță. 
D-nul Vieru Eugen – dacă sunteți de sine stătătoare, așa cum afirmați de ce mai cereți bani de la 

primărie, lemnele cum le aveți, știți că înainte le plăteați? 
D-na director – le primesc gratuit pe lemne. 
D-nul Vieru Octavian – îi atrage atenția doamnei să aibă răbdare și să se înscrie la cuvânt. 

       D-nul Vieru Eugen – spuneți necesarul unei bucătării, în școală ? 
        D-nul Vieru Eugen – știți ca acea bucătărie amenajată la Școala Ruginești a fost pentru acel grup 
de belgieni. 
        D-na director – profesorii, în pauză, au posibilitatea să mănănce ceva, să bea o apă, consumul 
energetic este foarte mare. 
       D-nul Vieru Eugen – primăria vă dă bani pentru navetă, lemne gratuit și multe altele, dar 
dumneavoastră pe ce cheltuiți banii?! 
        D-nul Vieru Eugen – dacă sunteți de sine stătătoare să nu mai cereți niciun ban, ați spus că  aveți 
conducere, sunteți descentralizată și faceți ce vreți cu banii. 
        D-nul Vieru Eugen – ați spus că legal primăria trebuie să vă dea bani, materialele propuse spre 
casare sunt multe, vă promit că în ședința viitoare vă aduc toate materialele. 
       D-na director intervine– domnule Vieru este vorba de finanțare de bază, complementară și 
suplimentară. 

D-nul Vieru Octavian – îi atrage atenția doamnei să aibă răbdare. 
D-nul Vieru Octavian – vă dau cuvântul, fiți disciplinată, sunteți cadru didactic, am pretenții. 
D-nul Vieru Eugen – propun Consiliului Local, tot ce dăm școlii să plătească, dacă tot susține 

doamna că este sine stătătoare. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – în legătură cu virarea de credite,  la solicitarea școlii  s-a  

aprobat virarea de credite, prin dispoziție, pentru a-și desfășura activitatea. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – a fost o perioadă mai aglomerată, trebuia să plec din 

localitate să-mi susțin examene finale; nu am avut cunoștință că se dorește achiziționarea unei 
bucătării, la școala Anghelești, din sumele alocate din bugetul local, pentru navetă. 

D-na Simion Tanța – inspector superior – cu ocazia alegerilor locale, am avut ocazia să merg la 
Anghelești și am văzut bucătăria, am rămas fără cuvinte pentru că nu știam nimic despre această 
investiție. 

D-na Simion Tanța – inspector superior – eu am venit de fiecare dată, în fața Consiliului Local, cu 
justificări, în ultima ședință, înainte de alegeri, a fost discuția cu dezinfectanții și măștile, d-nul Lungu 
Costel, soțul d-nei director, ma întrebat ce sumă am alocat pentru măști și dezinfectant, deoarece 
avea cunoștință că școala are achizitție doar pentru 10 zile. 

D-nul Vieru Octavian – cine trebuia să asigure materialele. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – școala. 
D-na director – Consiliul Județean spune că Primăria are obligația. 
D-nul Vieru Octavian -  ați primit adresa ? 
D-na Simion Tanța – inspector superior –Consiliul Județean a solicitat să le comunicăm un 

necesar și am redirecționat-o către școală pentru că ei dețin o evidență clară. 
D-nul Vieru Octavian – treceți la problemele actuale. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – când am văzut, că la început de an școlar, școala nu a 

asigurat nimic, am aprovizionat măști și dezinfectant. 



CONSILIUL LOCAL RUGINESTI 28.01.2021 
 

C.L.R  Page 7 
 

D-nul Vieru Octavian -  să nu ne abatem de la subiect. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – anul 2020 a fost un an greu, la Școala Anghelești s-au 

alocat, din bugetul local 4,6 miliarde, oare școala nu este a noastră, a comunității?! 
D-nul Bârlea Costantin – nu este a noastră, din punctul de vedere a doamnei Lungu. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – am să fac un raport la execuția anuală și vă voi prezenta 

toate sumele, orice modificare a bugetului se face cu aprobarea Consiliului Local, de ce să îmi asum 
responsabilitatea eu, ca și contabil și domnul primar, noi aprobăm un buget și trebuie să ne 
încadrăm. 

D-nul Vieru Octavian -  este legal să se facă virări prin dispoziția primarului? 
D-na secretar – se poate aproba virarea de credite de la un articol la altul în cadrul aceluiași 

capitol, cu justificările aferente, prin dispoziția primarului, cu condiția ca în prima ședință a 
Consiliului local să fie aprobată dispoziția. 

D-na Simion Tanța – inspector superior – în ceea ce privește adresa de la școala cu inventarul, 
este adevărat că am cerut modificarea acestuia. 

D-nul Vieru Octavian -  nu este corect, ca dumneavoastră ca director să fiți în comisia de 
inventariere. 

D-na director – sunt gestionar. 
D-nul Vieru Octavian -  cu atât mai mult nu aveți voie. 
D-na director – voi proceda la refacerea inventarierii și am să-l prezint. 
D-nul  Vieru Eugen – este corect punerea la dispoziție a inventarului, că dacă se prezintă o cerere 

pentru obiecte de inventar, să știm dacă este sau nu, așa vedem că in inventar ați trecut sistem de 
supraveghere și așa ați făcut reclamație. 

 D-na director – au fost sisteme de supraveghere pe școală, sunt vechi și nu mai pot fi utilizate. 
D-nul Vieru Octavian -  aveți o părere avizată. 
D-na director – firma cu care are încheiat contract primăria, la solicitarea d-nei Simion a cerut să 

le vadă. 
D-nul Vieru Octavian -  când a fost dat jos sistemul de supraveghere le-ați transmis? 
D-na director – le am în cutii. 
D-nul Bârlea Costantin – cât timp le-ați folosit? 
D-na director – foarte puțin. 
D-na Simion Tanța – inspector superior –ce reprezintă acele concesiuni, au valoare. 
D-na director – sunt niște licențe, așa mi-au fost date în inventar de I.S.J, se află și în contabilitate 

la ISJ. 
D-nul Bârlea Costantin – am înțeles că ați jignit-o pe d-na Simion, care este motivul și ați mai spus 

că ați fost reclamată. 
D-na Simion Tanța – inspector superior –  ce pot să mai spun, a venit foarte nervoasă că de ce nu 

îi dăm bani și înainte să plece mi-a spus, hai cucoană că astfel nu am cum să mă exprim. 
D-nul Vieru Octavian -  pe 28 decembrie ați venit și ați prezentat cerere pentru rectificare cu 

suma de 2700 lei. 
D-na director – am cerut virare. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – e rectificare. 
D-nul Bârlea Costantin – văd că d-na director a spus acum cât am discutat în 3-4 ședințe, nu ne-a 

spus foarte multe despre inventar și din ceea ce a spus d-nul Gelu Vieru este foarte adevărat.  
D-nul Bârlea Costantin – propun să punem și niște paturi, la Ruginești era justificată mobila, dar 

la Anghelești profesorii sunt de acolo și pot merge acasă. 
D-nul Bârlea Costantin – în relația cu d-nul primar și contabila să aveți  o așa atitudine, nu e 

normal la câti bani ați primit. 
D-nul Bârlea Costantin – dar la alegeri de ce ați cerut dezinfecția la toată școala, dacă votarea s-a 

efectuat numai în doua clase? 
D-nul Bârlea Costantin – am închis ochii, nu ați înțeles, s-au închis ochii la mai multe, dar 

dumneavoastră ați greșit foarte mult; să răspundeți la toate chemările noastre cât mandat mai aveți. 
D-nul Vieru Octavian -  până când aveți mandatul? 
D-na director – ISJ-ul mă numește, mandatul mi-l dă inspectoratul, am luat nota cea mai mare, am 

fost singura care a participat. 
D-nul Bârlea Costantin – nu are importanță. 
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D-nul Vieru Octavian -  văd că ocoliți răspunsul. 
D-na director –sunt numită până în luna august. 
D-nul Bârlea Costantin – nu am nimic personal, dar nu accept ignorarea. 
D-na Adăscăliței Claudia – ați participat singură, este corect, dar în data de 09.01.2021 a fost 

postul scos la concurs și mi-am permis să particip și eu, și în continuare este director, și nu dorește să 
existe opoziție. 

D-nul Vieru Octavian – este foarte rău. 
D-na director – de asta ma reclamat domnul primar. 
D-na director – dacă s-a discutat despre lucruri personale, dar în 2012 sau 2013 și d-na 

Adăscăliței s-a dus la prefect și a cerut să fie pusă, ea, director, să fiu eu dată jos din funcție. 
D-nul Vieru Octavian -  și stiți și cine era prefect, atunci? 
D-na director –nu mai știu. 
D-nul Vieru Octavian -  eu eram prefect și nu este așa. 
D-nul primar – doamna director v-am ascultat și aș dori să vă adresez câteva întrebări și să 

lămuresc altele. 
D-nul primar – doamna director eu nu am făcut nicio sesizare, am făcut o adresă, în urma 

discuțiilor purtate în Consiliului Local; Consiliul Local  este legislativul, primarul este executivul. 
D-nul primar – școlile sunt făcute de dumneavoastră sau de noi? 
D-na director – școlile sunt făcute de primărie prin proiectele depuse. 
D-nul primar –de ce spuneți că le-ați făcut dumneavoastră și că nu primiți niciun ban de la 

primărie? 
D-na director – am spus că am primit bani pentru naveta și CES-ul, nu am primit niciun ban 

complementar. 
D-nul primar – câți bani vă costau lemnele? 
D-nul Vieru Octavian -  cine va împiedicat să luați banii? 
D-nul Vieru Eugen – Consiliul Local a hotărât. 
D-na director – Curtea de Conturi a impus primăriei să asigure lemnele. 
D-nul primar – dacă până acum afirmați că nu ați primit niciun ban, deși este total greșit, de acum 

nu veți mai primi nimic. 
D-nul primar – de ce lemnele sunt în curte, de jumătate de an, au crescut bureți pe ele; școlile 

sunt făcute de primărie prin PNDL, cu bani de la bugetul de stat și cu bani din bugetul local, sumele 
sunt aprobate de Consiliul Local. 

D-na director – investițiile sunt făcute prin primărie. 
D-nul primar – peste tot, spuneți  că nu dau bani la școli și îmi reproșați că am făcut o adresă. 
D-na director – investiția intră în obligația primăriei, primăria nu este a primarului, elevii sunt ai 

comunității, nu am spus nimănui că  eu am făcut școala, nu am vorbit gratuit, nu am primit buget 
complementar. 

D-na Simion Tanța – inspector superior – vă doare că nu primiți bani ca să dispuneți după bunul 
plac. 

D-na Simion Tanța – inspector superior – noi am plătit din bugetul local toate cheltuielile care nu 
erau eligibile în proiect, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr 114/2018, au fost actualizate devizele 
de lucrări și au fost majorate cheltuielile din bugetul local, fiind alocate sumele necesare pentru 
finalizarea investițiilor în curs.  

D-na Simion Tanța – inspector superior – nu trebuia să intrați în școală, banii sunt stânși de la 
oamenii din sat, mă blamați de fiecare dată, s-a văzut ceva în urma noastră, cu țârâita vă dau banii din 
bugetul local, pentru navetă anului 2021. 

D-nul Vieru Octavian -  dați bani și numai cu justificare clară. 
D-na Simion Tanța – până acum, școala venea cu solicitarea la 2 luni, motivând profesorilor că nu 

le asigură contabila primăriei banii necesari. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – legea spune că până la data de 5 ale lunii trebuie să ne 

solicite banii pentru navetă. 
D-na Simion Tanța – inspector superior – am primit suma de 250.000 pentru echilibrarea 

bugetelor locale și nu au fost cu destinația pentru școală și dânsa spunea să îi dau banii; 
D-na Simion Tanța – din punctul dumneavoastră ce presupune suplimentarea? 
D-na director – am făcut adresă la ISJ, când primesc inventarul vi-l comunic. 
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D-na director – la Școala Anghelești, sunt o mulțime de nereguli cu grinzile sunt tot cele vechi, 
ferestrele, nimeni nu întreabă de lucruri importante, are termopane cu o singură cameră și nu se 
respectă clasa energetică.  
       D-nul Vieru Octavian -  cum s-a făcut recepția, ați făcut parte? 
       D-na director – nu. 
       D-nul Butacu Eugen – în proiect este prevăzută bucătăria? 
       D-nul primar – am spus mereu, orice lucrare de reabilitare, modernizare sau lucrare nouă, există 
încheiat un contract cu un diriginte de șantier, el este plătit de noi și el este responsabil cu 
supravegherea lucrării. 
       D-nul primar – eu merg mereu pe toate șantierele și verific dacă au mai avansat, dar nu verific 
materialele folosite sau calitatea lor, eu semnez ca beneficiar la recepție, toate stadiile lucrărilor sunt 
avizate de dirigintele de șantier. 
       D-na secretar – la terminarea lucrărilor se face o comisie din care face parte obligatoriu 
reprezentant ISC, a constructorului, a beneficiarului, specialiști în construcții, I.S.U și dirigintele de 
șantier. 
      D-nul primar – comisia verifică dacă a fost respectat proiectul, dacă ceva nu este în regulă amână 
recepția până la remediere, dacă este în concordanță cu proiectul se semnează procesul verbal de 
recepție. 
      D-nul Butacu Eugen – noi suntem beneficiari, toate sunt avizate de ISC, dacă eram atenți nu mai 
erau inundații la pod la poștăriță. 
      D-nul Bârlea Costantin –când terminați inventarul să-l predați să-l vedem și noi. 
      D-na director – să-mi predea școala ca să am ce să vă prezint. 
      D-na Simion Tanța – inspector superior – nu are nicio legătură una cu alta. 
      D-nul Vieru Octavian -  inventarul anual trebuie prezentat. 
      D-na director – să prezinte și primăria, inventarul. 
      D-nul Vieru Octavian – am avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pentru inventarul 
primariei. 
      D-nul Vieru Eugen – d-na director a luat la cunoștință și în următoarea ședință să prezinte 
inventarul pe anul 2020; să prezinte procesul-verbal  de la Curtea de Conturi. 
      D-nul Vieru Octavian -  este inadmisibil, ca în urma unui control să nu se facă proces verbal. 
      D-nul Bârlea Costantin – d-na director a cerut primarului să repare caloriferele de la grădinița 
Ruginești. 
      D-nul Vieru Octavian – auditul controlează și lasă măsuri. 
       D-nul Vieru Eugen solicită să fie învoit deoarece trebuie să ajungă la o înmormântare, la Tecuci. 
       D-na director – eu nu conduc școala singură, eu conduc împreună cu consiliul profesoral. 
       D-na director – atât am lăsat de la Curte, nu ne-a dat nimic de făcut, să întreb contabila. 
       D-na director – o sună pe d-na Bujor și o întreabă dacă mai este vreun dosar lăsat de auditorii de 
la Curtea de Conturi, lăsând de înțeles că doar nota de constatare o au. 
        D-na director – nu tai, nu spânzur, e o remarcă, am tot respectul colegilor, au încredere totală, 
niciun ban nu este scos afară fără justificare, nu s-a supărat de ce am făcut întâi școala Ruginești și 
apoi la Anghelești; toți profesorii știu ce se întâmplă, menționez remarca unui șofer de la Dedeman 
care spunea că e prima dată  când nu descarcă, acasă la un director de școală. 
        D-na Simion Tanța – inspector superior – dacă în pandemie nu va ajuns 2,2 miliarde, cum vă vor 
ajunge atunci când se vor întoarce copiii la școala ? 
        D-na director – s-au cumpărat 100 de seturi de mese și scaune, nu am spus că nu mi-au ajuns, ci 
doar că am mobilat foarte bine. 
       D-na director – plasma este la Anghelești. 
       D-nul Vieru Octavian -  pentru pregătirea profesională, ați greșit suma, mi-au comunicat cei de la 
județ. 
       D-na secretar – este pentru pregătirea profesională a celor de la asistență socială, este vorba 
despre altceva. 
       D-nul Vieru Octavian -  sunt nou, dar nu au fost niște discuții într-o perfectă concordanță 
       D-na director – a fost. 
       D-nul Vieru Octavian -  din punctul meu de vedere, nu cred că a fost, într-o ședință, eu am promis 
că d-na Lungu va prezenta inventarul. 
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       D-nul Vieru Octavian -  într-o discuție am înțeles că v-ați prezentat la primărie și ați bătut cu 
pumnul în masă, nu este posibil, nimeni nu se bagă în probleme de specialitate ale școlii. 
       D-nul Vieru Octavian -  eu mă simt lezat, jignit, cum spunea și d-nul Bârlea, de atitudinea 
dumneavoastră, nu va întrebat nimeni de bani până acum, nu suntem stat în stat, aveți obligația să vă 
prezentați. 
      D-nul Vieru Octavian -  a fost justificată, achiziționarea bucătăriei la Ruginești, dar oare a fost 
necesară, și achiziția celei de la Anghelești? 
      D-nul Vieru Octavian -  am înțeles că ați interzis profesorilor să plece din clase, cum justificați  
necesitatea bucătăriei? 
      D-nul Vieru Octavian -  vi s-a cerut inventarul spre informare. 
      D-na director – mi s-a cerut toate cheltuielile și pentru fiecare creion, pentru că asta s-a cerut într-
o altă ședință.  
      D-nul Vieru Octavian -  nu este posibil sunteți în subordinea Inspectoratului, eu aș fi într-o strânsă  
legătură cu primarul, Consiliul Local, contabila, vă rog mult spre informare, informați-ne; lemnele le 
primiți gratuit, toate acele lemne sunt din islazul comunei și toate veniturile din valorificarea 
lemnului se face venit la bugetul local. 
     D-nul Vieru Octavian -  nu înțeleg cum ați luat banii de la navetă și ia-ți trecut la obiecte de 
inventar. 
      D-na Simion Tanța – în buget au fost aprobați pentru navetă și din cauza pandemiei nu au fost 
cheltuiți, d-na i-a luat și i-a dus în obiecte de inventar. 
       D-nul Vieru Octavian -  ați spus că mandatul vi-l dă inspectoratul, dar dacă acești consilieri, 
indiferent de pregătire, am fi semnat că nu vrem director pe X, credeți că avea relevanță? 
       D-na director – nu avea nicio relevanță. 
       D-nul Vieru Octavian -  când spuneți că este reclamație, ce a reclamat. 
       D-na director – că nu am o relație bună cu consiliul local, eu reprezint o comunitate. 
       D-nul Vieru Octavian -  păi nu este reclamație. 
       D-nul primar – repet, în urma discuțiilor din ședință, eu trebuie să fac adresă mai departe, doar 
am înștiințat despre comportamentul și atitudinea dumneavoastră. 
        D-nul Vieru Octavian -  în data de 28.12.2020 am fost convocați la o ședință extraordinară, d-nul 
primar trebuia să vă aducă la cunoștință că avem ședință și să vă aducă la cunoștință ca vom avea 
ședință și trebuia să vă analizați bugetul să vedeți dacă aveți nevoie de rectificare. 
       D-nul Butacu Eugen – cere permisiunea să plece din motive personale. 
       D-na Simion Tanța – inspector superior – pe 17 decembrie am avut ședință și am avut rectificare 
pentru școala și pe 18 decembrie a venit cu adresă pentru rectificare. 
       D-nul Vieru Octavian -  alte discuții privind școala. 
       D-nul primar – o altă problemă, conform legii cei care sunt și consilieri locali sunt învoiți de drept, 
vă rog d-na secretar să îmi spuneți daca este așa sau nu. 
       D-na secretar prezintă reglementările art. 212 alin. 9, Cod administrativ, am făcut comunicări la 
locurile de muncă pentru justificarea absenței. 
       D-na director – noi avem un regulament și orice profesor are dreptul la învoire, pentru probleme 
personale, dar cu obligația de a aduce un înlocuitor. 
       D-na Adăscăliței Claudia – pentru probleme personale. 
       D-nul Vieru Octavian -  alte discuții. 
 
7. D-nul primar – în ședința trecută am discutat să facem dispensar în locul brutăriei. 

D-nul Vieru Octavian -  cum să dărâmați. 
D-nul primar – facem o expertiză. 
D-nul Vieru Octavian -  eu am cărat cu roaba, eram copil, brutăria trebuie renovată și să-i dăm o 
altă utilitate, dar în spatele căminului cultural nu se poate, terenul ală il avem de la familia Boldaș 
și pe timpul lui Alexe i la vândut lui Șetraru, eu mă abțin de la demolare. 
D-nul Popa Stelu – este cel mai bun loc. 
D-nul primar – trebuie să fie în centru, am vorbit cu medicii și ne-am pus de acord, trebuie sa 
discutăm cât mai repede și să găsim o soluție, pentru că se dă drumul la finanțare.  
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          Neexistand alte puncte pe ordinea de zi presedintele sedintei declară închise lucrările sedintei 
ordinare a Consiliului Local Ruginesti din data de 28.01.2021.  
 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

              
Presedintele sedintei,                                                                  Secretar general,                                                                               

     Consilier,                                                                                        Tănase Nicoleta  
                           Vieru Octavian  


