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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINEȘTI 
 
 

PROCES- VERBAL 
încheiat astăzi 23.09.2021 

 
 

         Astăzi, data de mai sus, se desfăşoară şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginesti, judeţul 
Vrancea, şedinţă convocată de Primarul comunei Ruginesti prin Dispoziţia nr. 285/16.09.2021 şi 
comunicată consilierilor comunei Ruginesti prin convocatorul cu nr.  7080  din 16.09.2021. 
         La ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri validati din totalul de 13 consilieri.  
       D-nul Necula Petru – presedinte de ședință – constată că ședința este statutară și declară ședința 
deschisă. 
       Secretarul general al 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 31.08.2021. 
       D-nul Necula Petru  – dacă aveți ceva de completat la procesul verbal, vă rog să vă înscrieți la cuvânt, 
daca nu supun la vot procesul verbal. 
       D-nul Vieru Eugen – la capitolul diverse, la punctul al doilea, pagina 5 la intervenția mea am precizat 
că se adâncește albia și nu cursul apei, să fie menționat corect. 
       D-nul Necula Petru – alte completări la procesul verbal, dacă nu sunt supun la vot. 
       D-nul Necula Petru –  cine este ,,pentru,,. 
        Neexistând alte discutii, completări sau modificări, se supune spre aprobare procesul – verbal si 
sunt 13 voturi ,,pentru,,.  
      D-nul Necula Petru – ședința de astăzi are un număr de 11 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. 
      D-nul Necula Petru – mai sunt alte proiecte suplimentare pe ordinea de zi sau alte cereri de discutat? 
      D-nul primar – vom suplimenta ordinea de zi cu alte 2 proiecte. 
 
         În unanimitate se aprobă ordinea de zi, precum și suplimentarea ordinii de zi.  
            
    1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului în 
suprafață de 5339 mp situat în intravilanul comunei Ruginești, județul Vrancea, identificat în 

tarlaua 12, parcela cadastrală 367/3, având număr cadastral 55488. 
     
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, este vorba despre terenul de la 
Gradinita Ruginesti.  
 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 Necula Petru – discuții? 
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proeictul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru –cine este pentru? 
 
    Neexistând alte discutii, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
 
       Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
       
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de alipire a trei parcele de teren 
identificate prin numărul cadastral 55513, prin numărul cadastral 55514 și respectiv numărul 
cadastral 55515, rezultând un imobil în suprafață totală de 12922 mp, situat în intravilanul 
satului Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea, tarlaua 32, parcela cadastrală 518. 
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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 primar – lipsa avizului de la minister a dus la primirea avizului de nelegalitate, o vom lua de la 
capat, sper sa ne raspunda conducerea scolara cat mai repede. 
D-na secretar – vom vedea cum vom proceda pe viitor, daca nu avem aviz nu se poate continua. 
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 Necula Petru – discuții. 
D-nul Necula Petru –  neexistând discuții, supun la vot proiectul de hotarâre cine este pentru. 
 
        Rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de alipire a două parcele de teren 
identificate prin numărul cadastral 55530, respectiv numărul cadastral 55531, rezultând un 
imobil în suprafață totală de 5488 mp, situat în intravilanul satului Ruginești, comuna 
Ruginești, județul Vrancea, tarlaua 56, parcela cadastrală 1265. 
 
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 Necula Petru – discuții pe marginea proiectului. 
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
4. Proiect de hotarare privind revocarea, în totalitate, a hotărârii consiliului local nr.  
28/21.04.2021 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 Vieru Octavian – în comisia economica, d-na secretar ne-a aratat adresa primita de la Institutia 
Prefectului și am citit-o. 
D-na secretar – prezinta adresa comunicata de Institutia Prefectului, prin care sunt prezentate aspectele 
de nelegalitate constatate. 
D-na secretar –în comisia economica, d-nul Vieru Octavian a solicitat adresa, i-am pus-o la dispoziție, în 
caietul de sarcini a fost trecut ca si conditie ferma zootehnica, trebuie să fie trecute conditii generale 
exact cum sunt prevazute de legislatie. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
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 5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale 
actualizate la obiectivul de investiție ,,Construire poduri in Comuna Ruginesti, judetul Vrancea’’ 
pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli. 
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 Necula Petru – vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
D-nul primar – sunt cele trei investitii pe care derulam pe raza comunei, ministerul ne-a solicitat printr-
o adresa ca in conformitate cu OUG nr. 93/2021 și OG nr. 15/2021 trebuie sa fie actualizate devizele 
pentru lucrari și să le comunicăm până la data de 27.09.2021. 
D-nul primar – ne-au trimis devizele, am solicitat d-nei contabile sa le verifice, doamna era in concediu 
din cauza unor probleme medicale, dânsa a venit și le-a verificat. 
D-na secretar – in baza OUG nr. 93/2021 toate sumele care au fost trecute în bugetul local atunci cand a 
fost aprobata OUG nr. 114/2018, daca va mai aduceti aminte ca atunci au fost suportate din bugetul 
local, iar OG nr. 15/2021 ne obliga sa actualizam la zi conform noilor majorari, la manopera, este strict 
pentru restul de executat, trebuiesc încheiate acte aditionale. 
D-nul Necula Petru – alte discutii, supun la vot.  
 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat la obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local, Comuna Ruginesti, 
judetul Vrancea’’ pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de 
cheltuieli. 
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 Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat la obiectivul de investiție ,, Amenajare podețe în comuna Ruginești, județul Vrancea’’ 
pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli. 
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 Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
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8. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,,Construire poduri in Comuna Ruginesti, judetul 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.  
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local, Comuna Ruginesti, judetul 
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.  
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție ,, Amenajare podețe 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.  
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ruginești, județul Vrancea 
 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-na secretar – din cauza unor probleme de sanatate, d-na Simion nu poate fi prezenta, vă pot informa 
ca s-a primit o suma la rectitificarea bugetara așa cum reiese din adresa comunicata de Administratia 
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Financiara Vrancea, la invatamant a fost adaugata suma de 2500 lei, au fost prezentate cererile însotite 
de documente justificative, inclusiv modul de calculare a sumei, altceva nu stiu ce sa mai spun. 
D-nul Vieru Eugen – adică se poate.  
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
       12. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere 
și Anexei 3- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’- la Hotărârea 
Consiliului Local al  Comunei Ruginești nr. 28/03.10.2008 privind asocierea comunei Ruginești, 
județul Vrancea și unitățile administrativ – teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curată’’ pentru dezvoltarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în 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-na secretar – prezinta solicitarea comunicata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea 
Curată’’ prezentand modificarile care vor surveni în contractul de asociere precum si in Statut. 
D-na director Lungu Mariana participa la sedinta. 
D-nul Necula Petru – dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
D-nul Necula Petru – cine este pentru. 
        Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
13. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021prin 
care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Școlii 
Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022. 
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 primar – in sedinta trecuta au fost stabiliti si votati reprezentantii Consiliului Local in consiliul de 
administratie al Scolii Gimnaziale, la solicitarea comunicata de conducerea scolii, acum în urma 
modificarilor legislative in Consiliul de administratie nu mai pot face parte cadrele didactice, cu exceptia 
celor care sunt desemnati din cadrul scolii, adica d-na Adascalitei nu poate sa reprezinte Consiliul local 
in Consiliul de Administratie. 
D-nul Necula Petru – propuneri. 
D-nul Bârlea Costantin - il propun pe d-nul Vieru Eugen ținand cont de faptul ca dânsul a mai fost in 
Consiliul de administratie, stie despre ce este vorba. 
D-nul Necula Petru – alte propuneri. 
D-nul Necula Petru – dacă nu mai sunt alte propuneri supunem la vot. 
D-na secretar – votul este secret completez buletinele de vot și veti proceda ca atare. 
Se distribuie buletinele de vot și fiecare isi exprimă optiunea. 
D-nul Necula Petru – presedinte de sedinta strange buletinele de vot și în urma verificarilor, rezultatul 
votului este urmatorul, sunt 13 optiuni de DA. 
      
   Neexistând alte discuții, se trece la vot iar rezultatul votului este următorul: 13 voturi ,,pentru,,.  
        Proiectul de hotărâre este aprobat si se trece la urmatorul punct al ordinei de zi. 
 
       DIVERSE 
 

1. D-nul primar – avand in vedere ca d-na director a dat curs invitatiei noastre, as dori sa discutam 
solicitarea scolii privind acordarea materialului lemnos. 

D-nul primar – problema cu lemnele și alte discutii, deoarece peste tot spuneți că eu vă fac sesizări. 
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D-na director Lungu - ținând cont că este vorba despre mine, vă rog să-mi permiteți să înregistrez, 
pentru că am fost destul de umilită și jicnită. 

D-nul primar – nu ați fost nici jicnită și nici umilită. 
D-na director Lungu – vă cer permisiunea să înregistrez. 
D-nul primar – dacă membrii Consiliului Local sunt de acord cu înregistrarea, nu știu, să supunem la 

vot. 
D-nul Necula Petru – presedinte de sedinta – sunteți de acord cu înregistrarea? 
D-nul Necula Petru – consiliul local nu este de acord cu înregistrarea. 
D-nul Necula Petru – ridicați mâna dacă sunteți de acord. 
Nimeni nu ridică mână, propunerea privind înregistrarea se respinge. 
D-na director – pentru că am fost umilită în repetate rânduri doresc să se înregistreze. 
D-nul primar – d-na director nimeni nu a umilit și jicnit pe nimeni, așa cum afirmați dumneavoastră, 

fiecare a luat cuvântul și a spus propria părere, corect, frumos și pe subiectul care a fost discutat. 
D-nul primar – nu cred că ați fost jicnită, considerați că d-na director a fost jicnită și umilită în 

ședințele consiliului local? 
D-nul Bârlea Costantin – să ne spună d-na director când a fost jicnită. 
Se discută unii peste alții, fiecarea își spune părerea. 
D-nul Vieru Eugen –d-le presedinte de sedință, luați măsuri, vă rog. 
D-nul Necula Petru –nu ați fost de acord cu înregistrarea. 
D-nul Vieru Eugen – d-na director, vă rog să închideți telefonul, suntem într-o ședință de Consiliu 

Local, nu este dialog și noi nu am fost de acord să ne înregistrați. 
D-nul Necula Petru – vă rog să opriți înregistrarea. 
D-na director Lungu Mariana – nu am pornit telefonul. 
D-nul Vieru Eugen – noi nu avem de unde să știm dacă ați pornit sau nu înregistrarea. 
D-nul Necula Petru – d-na Lungu este pornită sau nu înregistrarea. 
D-na director Lungu Mariana- d-le viceprimar, eu îmi asum asta, nu este legal, înseamnă că eu nu o pot 

folosi. 
D-nul Vieru Eugen – a spus că legal nu o poate folosi, deci este pornită înregistrarea. 
D-na director Lungu – deci legal eu nu o pot folosi. 
D-nul Vieru Eugen – deci ați înțeles. 
D-na director Lungu – chiar dacă este pornită, d-nul Gelu, ce importanță mai are dacă telefonul este 

pornit sau nu. 
D-na director Lungu –haideți să discutăm fără să mă jicniți sau să mă umiliți. 
D-nul Vieru Eugen –d-na director, îmi cer scuze că intervin, dar să știți că nimeni nu va umilit sau jicnit 

niciodată, noi am încercat ca totul să fie bine, să înțelegeți prin discuțiile purtate că aveți anumite greșeli 
în administrarea școlii și noi am încercat să vă aducem la cunoștință toate neregulile pe care 
dumneavoastră le-ați făcut ca să vă redresați, nu v-am cerut nimic altceva. 

D-nul Vieru Eugen –știți că ați venit la o ședință anterioară și ne-ați tratat cum ați crezut de cuviință, ca 
să o discutăm pe cea reală. 

D-na director Lungu –intervine, d-nul Vieru Eugen. 
D-nul Vieru Eugen –fiecare consilier de la ședința respectivă s-a înscris la cuvânt și va dat replica în 

legătură cu comportamentul dumneavoastră, de activitatea prestată la Școala Ruginești. 
D-nul Vieru Eugen –vă aduceți aminte că la ședința anterioară, când v-am invitat la Grădinița Ruginești 

și v-am întrebat foarte elegant și finuț, eu, fără să vă deranjez, dacă dumneavoastră v-ați simțit jicnită, 
îmi cer scuze în fața Consiliului local, deși nu este corect și nu am de ce, și v-am întrebat cine este 
managerul acestei instituții la nivelul Școlii Ruginești, care răspunde și de grădinița cu program normal 
și ați dat-o cotită că dumneavoastră, că d-na Paula și v-am arătat 2 poze, după care ați refuzat să le 
vedeți și ați plecat din curtea grădiniței, unde este jicnirea pe care v-am adus-o, poate nu pricep eu, 
prezentați-o dumneavoastră în fața consiliului, că ne-ați întors spatele și ați plecat, v-am invitat ca să ne 
punem de acord cu spațiul respectiv ca să putem construi pentru comunitate un dispensar, iar 
dumneavoastră nu sunteți de acord ca să-l facem acolo, să-l facem în altă parte pe la Văleni sau pe unde 
vreți dumneavoastră. 

D-nul Vieru Eugen –d-na director, haideți să ne înțelegem, noi suntem aleși aici de către cetățeni, să fim 
în favoarea cetățeanului să venim în sprijinul dumnealor, nu să  întoarcem spatele, nu să ne enervăm, nu 
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să jicnim pe cineva, iar acolo unde sau când ați considerat că ați fost jicnită vă rog deschideți subiectul și 
relatați problema pe moment, vă mulțumesc și vă rog să închideți telefonul. 

D-nul Vieru Eugen –iar convorbirea dacă vă este necesară puteți să o dați mai departe unde doriți, nu 
am rețineri, știți foarte bine că eu spun problemelor pe nume. 

D-nul Bârlea Costantin – v-aș întreba și eu, cu ce v-am jicnit? 
D-nul Vieru Eugen –v-am arătat o poză la gradiniță, d-na director. 
D-nul Bârlea Costantin – dar nu la aia se referă. 
D-nul Vieru Eugen – vă rog să îmi dați voie, eu am în telefon, poze făcute în magazia de lemne de la 

grădiniță și am întrebat și eu cum este în gestiune, că se bate cu pumnul în piept că suntem manageri de 
școli generale și pregătim copiii pentru viitor, cum îi pregătim?! 

D-na director Lungu – d-nul Vieru, alăturat este terenul de sport și nu are un grup sanitar, oamenii se 
retrag acolo, este vina noastră că nu există un gard separat și că vin tineri pe teren? 

D-nul Vieru Eugen –domnule presedinte, vă rog să insistați să închidă telefonul. 
D-nul Necula Petru – am rugat-o să închidă telefonul nu pot să îl confisc. 
D-nul Vieru Eugen –atunci hotararea noastră nu are nicio valoare pentru d-na director. 
D-na director Lungu –d-nul Vieru am venit să discutăm despre lemne. 
D-nul Vieru Eugen – d-na director ați venit sau mai bine spus ați binevoit să participați la această 

ședință pentru că sunt 5 luni de când vă așteptăm și cred că problema lemnelor va împins să veniți, 
pentru că astfel cred că nici astăzi nu veneați, ne sfidați total, asta este părerea mea personală. 

D-na director Lungu –dacă mi-am călcat mândria în picioare, ca să spun așa. 
D-nul Bârlea Costantin –vreți să spuneți că vă călcați mândria dacă participați la ședința consiliului. 
D-na director Lungu – eu conduc o instituție, daca ma lasati sa va explic. 
D-nul Bârlea Costantin – dacă ați venit înseamnă că v-ați călcat mândria? 
D-nul Bârlea Costantin – haideți doamna ca să discutăm, nu v-am chemat ca să vă jicnim, nu avem 

nimic cu nimeni. 
Intervine d-na director și se crează o polemică.  
D-nul Bârlea Costantin – dumneavoastră trebuie să veniți aici ca să vă prezentați cererile, proiectele 

sau investiții, de ce credeți că asta este o umilință, noi nu v-am chemat aici de drag. 
D-nul Bârlea Costantin – veniți să discutăm problemele care sunt ale școlii, veniți pentru școală,  
nu pentru noi, dar noi ce sa mai spunem ca dumneavoastra ati afirmat la Inspectoratul Scolar, ca, 

Consiliul Local este ,,varza,,. 
D-na director Lungu – eu nu am spus asta niciodată, d-na inspector general nici nu a avut timp foarte 

mult sa vada lucrurile de la Ruginesti, a spus sa facem legal. 
D-nul Bârlea Costantin –d-na nu stie ce se intampla aici. 
D-na director Lungu – nu am avut nicio discutie legata de Consiliul Local, la Inspectorat niciodată. 
D-nul Bârlea Costantin – v-am spus că mai aflăm și noi câte ceva, dar noi trecem cu vederea. 
D-nul Vieru Octavian – nu eram in consiliul local si se purtau discutii ca d-na director nu se poate 

intelege cu Consiliul local, nu se gaseste acea cale de comunicare, de intelegere, la care eu, personal, am 
spus ca nu cred asa ceva si nu este posibil si m-am angajat fata de cei prezenti in acel cerc ca voi gasi o 
modalitate de a ne întelege. 

D-nul Vieru Octavian –din pacate nu am reusit, cu toata rutina si experienta mea nu am reusit sa gasesc 
acea cale, asta am mai spus-o si o repet, nu m-am gandit ca puteti fi asa, in opinia mea asteptarile au fost 
foarte mari, au fost cei 2 de la Inspector acel jurist si d-na inspector, și imi pare rau ca nu am fost 
convocati de d-na secretară, mai ales că v-au tratat cu spatele.  

D-na director Lungu – nu este adevărat, dumneavoastră v-ați așezat acolo, așa era masa, ati spus ca 
astea sunt conditiile. 

D-na secretar – da, m-am asezat langa d-na contabilă, ca sa pastram distanta, dar ca și domn avea 
posibilitatea să își schimbe locul pentru a avea un dialog față în față. 

D-na secretar – a stat cu spatele dar când am început să explic situația, de fapt, d-nul jurist și-a 
schimbat locul trecând în fața mea. 

D-na secretar –a fost din scurt, si cred ca d-nul primar trebuia sa va convoace. 
D-nul Vieru Octavian – nu am crezut, nu am conceput că un cadru didactic, cu studii superioare, are un 

astfel de comportament, este adevărat că mai greșește omul, este posibil, dar să o țineți din greșeală în 
greșeală, imi pare rau ca trebuie sa v-o spun. 
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D-nul Vieru Octavian – cand au fost cei doi reprezentanti ai ISJ-ului, de ce nu ati pus un lacat la acele 
chichinețe, asa cum ati afirmat, se poate amplasa o camera si se va vedea cine intra si cine iese. 

D-nul Vieru Octavian –am rugămintea ca în continuare să ne respectăm, ca și pregătire pe care o avem 
fiecare si sa fie bine macar de aici incolo. 

D-nul Necula Petru – altcineva. 
D-nul Bârlea Costantin – referitor la cererea cu lemne ati mai facut si alte adrese si nu va raspuns 

primaria?! 
D-na director Lungu –  mi-a cerut sa justific consumul de lemne. 
D-na director Lungu – citeste raspunsul comunicat Consiliului Local, si precizeaza ca la Scoala 

Anghelesti este foarte frig si ca a fost facut focul pana la data de 11.06.2021. 
D-nul Vieru Eugen –ati facut focul cand afara era foarte cald?! 
D-nul Necula Petru – daca a plouat cu piatra. 
D-nul Vieru Eugen –s-a dat apa oamenilor pentru ca era foarte cald si dumneavoastra ati facut focul. 
D-na director Lungu – a fost foarte frig la noi, s-a facut focul o perioada mai indelungată la Anghelesti, 

o zi da una nu, îl sunăm pe Nicușor și îl întrebăm. 
D-nul Vieru Octavian – nu intrebam pe nimeni trebuie scos de la stația meteo prognoza. 
D-na director Lungu –d-le Vieru eu nu mi-am asumat acele lemnele. 
D-nul Vieru Octavian – dati-mi voie, aveți un consum și în lunile când nu ați învățat, trebuie să aveți 

bonuri de consum, și nu numai pentru lemne, cât și pentru altele, așa cum v-ați deplasat și în zile de 
sărbătoare legală. 

D-na director Lungu –am facut un angajament de plata, probabil a fost o greseala a contabilei, poate că 
în loc de 2 era 1. 

D-nul Vieru Octavian – bun, dar când te duci în ziua de Crăciun la Inspectorat. 
D-na director Lungu – intervine peste d-nul Vieru Octavian. 
D-nul Vieru Octavian – am rugămintea  de a nu mă întrerupe, când ați vorbit eu am tăcut. 
D-nul Vieru Octavian – nu știți că în zile de sărbătoare este liber, dar în sfârșit, ce angajament. 
D-nul Vieru Octavian – pentru asemenea motive consiliul local nu vă aprobă lemnele. 
D-nul Vieru Octavian – pentru că dumneavoastră, nu spune nimeni ca trebuie sa faceti economie, să 

verificăm până la ce dată s-a făcut consum la lemne, sunteți managerul unei instituții, sunteți managerul 
care trebuie să faceți întocmai, vom verifica. 

D-na director Lungu –este corect sa tinem copiii in frig. 
D-nul Vieru Octavian –în iunie?! 
D-na director Lungu – intrebati-l pe Nicusor. 
D-nul Vieru Octavian –intervine, nu pe Nicusor, am rugamintea de a scoate de la statia meteo 

prognoza. 
 D-na director Lungu – la Ruginești s-a făcut focul până 05.05.2021, la Copăcești pana la 31.05.2021 iar 

la Anghelești până 06.06.2021. 
D-nul Necula Petru – la Anghelesti, stiu sigur ca s-a facut focul de 2 ori in iunie. 
D-na director Lungu – eu nu aveam posibilitatea să îmi asum acele lemne, lemnele intrate in unitate 

acolo au ramas, stocul este acolo, nu înțeleg care sunt acuzațiile pe care mi le aduceți. 
D-nul Necula Petru – care este stocul de lemne în prezent. 
D-na director Lungu – 29 metri steri, 17 metri steri pe total scoala. 
D-nul Necula Petru – la Ruginești au fost 24 metri cubi, eu am măsurat la Ruginești atunci când a fost 

acea reclamație, eu am masurat atunci lungimea, inaltimea si latimea. 
D-na director Lungu – daca s-ar putea v-as ruga sa ma ajutati sa le cubez și în functie de necesar puteti 

sa ni le dati si pe parcurs. 
D-na director Lungu – nu puteam lasa copiii in frig. 
D-nul Barlea Costantin -  ce raspuns v-a dat primaria. 
D-na director Lungu –mi s-a spus sa prezint stocul de lemne, asta a fost adresa. 
D-nul Barlea Costantin -  d-le primar nu s-a raspuns? 
D-nul primar – in urma discutiilor din consiliul local am trimis d-nei director ca este invitata in sedinta 

de consiliu local pentru a pune la dispozitie consumul de lemne. 
D-nul Vieru Eugen – si d-na nu s-a prezentat si nu a fost posibil sa ne pronuntam. 
D-na director Lungu –citeste adresa primita de la primarie prin care ii era solicitat sa prezinte 

modalitatea efectuarii consumului de lemne sezonul rece. 
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D-nul Necula Petru – la Ruginești stiu ca mai este ceva, la Anghelesti cantitatea este mai mica. 
D-na director Lungu – mai este ceva, rămâne să decideți dumneavoastră. 
D-nul Necula Petru – cantitatea nu ar fi asa mare, ca in anii trecuti, ar fi o cantitate mai mica. 
D-nul Vieru Eugen – d-le Necula dumneavoastra sunteti managerul scolii? 
 D-nul Necula Petru –nu, eram membru in consiliul de administratie si ma rugat sa o ajut sa masor. 
D-nul Necula Petru –la Ruginesti am fost, daca este nevoie merg si la Anghelesti, poate mergem toata 

comisia de urbanism. 
D-nul Barlea Costantin -  nu avem noi treaba. 
D-nul Vieru Eugen – in calitatea noastra de consilieri nu ne spune ca trebuie sa mergem sa masuram 

lemnele la scoala, noi cerem situatia, câtă cantitate a primit, cât a consumat, cât a rămas pe stoc si cât 
mai are nevoie, situatie pe care o semneaza, iar noi analizam actele si dispunem. 

D-nul Necula Petru –ce raspuns dam la cerere. 
D-nul Vieru Octavian – din cate stiu eu, se ofereau lemne la scoli din islazul impadurit pentru ca noi nu 

avem padure, dar contravaloarea se platea din bugetul scolii si se facea venit la bugetul local. 
D-nul Barlea Costantin – asa ar fi corect.   
D-nul Necula Petru –de 5 ani de cand sunt viceprimar s-a stabilit sa oferim gratuit lemnele la scoli. 
D-nul Vieru Octavian – asa a stabilit consiliul sa dea lemnele gratis, dar scoala are buget execedentar,  

asa am inteles, bani care trebuiesc cheltuiti, nu are importanta pe ce, dar trebuiesc cheltuiti, dar numai 
sa fie cheltuiti, dar nu au bani pentru lemne, cred ca la nivelul bugetului local care se aloca scolii se 
gaseau bani si pentru lemne. 

D-nul Vieru Octavian –am inteles intr-o sedinta anterioara ca d-na director doreste sa cumpere 
calculatoare cu contravaloarea banilor care s-au alocat pentru lemne si acolo erau niste probleme, stiu 
ca a spus ceva contabila primariei, nu stiu. 

D-nul Barlea Costantin -  de ce nu puteati sa cumparati lemne. 
D-na director Lungu –banii nu sunt de aruncat, banii sunt de folosit in folosul scolii, in conditiile in care 

am primit din 2016 lemne, si in fiecare an nu s-au alocat bani pentru lemne, acei bani erau pentru 
calculatoarele din  laboratorul de informatica la scoala, atunci acei bani ii vom lasa pentru lemne in 
conditiile in care nu se aproba. 

D-na director Lungu –eu cred ca scoala apartine comunitatii, in scoala invata si copiii unor consilieri si 
daca comunitatea va afla ca nu avem lemne. 

D-nul Barlea Costantin – care comunitate, de ce trebuie sa afle parintii ca dumneavoastra nu va 
descurcati, sa fim seriosi. 

D-nul Vieru Eugen – dar  de ce nu afla parintii ca s-au cumparat televizoare, masini de spalat, de ce sa 
nu afle parintii ca s-au cheltuit 20.000 lei pentru bucatarie, de sa nu afle parintii si despre astfel de 
lucruri. 

D-na director Lungu –am spus si la careu ca la Copacesti se va lua smart tv, dar oare d-nul viceprimar 
nu stie ca la Anghelesti sunt 2 smart tv si sunt folosite de copiii, comunitatea nu stie de ce beneficiaza 
copiii, totul este in folosul copiilor, ce este gresit. 

D-nul Barlea Costantin -  dar 45.500 ce reprezinta, ce calculatoare vreti sa luati. 
D-na director Lungu –laboratorul de informatica de la Scoala Ruginesti trebuie dotat. 
D-nul Barlea Costantin -  nu este cam mult. 
D-na director Lungu –calculatorul trebuie sa aiba monitor, unitate, licenta si costa in jur de 3500 lei ca 

sa fie conform cerintelor, cam 17 calculatoare am avea posibilitatea sa achizitionam din toata suma. 
D-nul Barlea Costantin -  nu este rau, dar cu celelalte ce s-a intamplat. 
D-na director Lungu –sunt predate la o firma de specialitate, din 2019, au stat pe hol pana a venit firma 

sa le incarce. 
D-nul Barlea Costantin -  dar erau a lor? 
D-na director Lungu –erau ale scolii din 2007, la Anghelesti sunt din 2008, mai merg un pic. 
D-na director Lungu –erau amortizate total. 
D-nul Barlea Costantin – eu nu zic sa nu luati, dar mai faceti si economie la lemne. 
D-na director Lungu –nu am stat cu geamurile deschise, am facut caldura, a fost confortabil in scoala. 
D-nul Vieru Eugen –pentru perioada cand nu s-a invatat, pentru cine ati facut caldura in scoala? 
D-na director Lungu –la Ruginesti s-a incalzit pentru ca toata lumea era scoala pentru a-si tine orele 

on-line, secretara, contabila, eu am fost acolo zilnic. 
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D-na director Lungu –caloriferele de la scoala de la Anghelesti nici nu au antigel, trebuia sa intretinem 
temperatura, sa nu sa sparga caloriferele, din 08 februarie noi ne-am reluat activitatea. 

D-nul Barlea Costantin -  d-le primar, aveti de unde sa asigurati cantitatea de lemne necesara pentru 
scoala. 

D-nul primar – deocamdata sa aduceti si o oferta pentru calculatoare si sa aduceti si lista de investitii. 
D-na director Lungu –ne-a fost un pic frica sa o aducem pentru ca nu stiam daca ne veti da lemne. 
D-nul Vieru Eugen – eu stiu ca lista de investitii se face la inceputul anului calendaristic, nu la finele 

anului, eu nu stiu cum faceti dumneavoastra, dar eu stiu asa la inceputul anului se face lista de investitii, 
se imparte pe semestre, trimestre, eu nu stiu de lista asta de investitii. 

D-nul primar – o sa fiti in Consiliul de administratie si o sa stiti. 
 D-nul primar – noi v-am facut o adresa privind lemnele, ce treaba are d-nul viceprimar sa va faca stocul 
de lemne. 
D-na director Lungu –l-am rugat sa ma ajute. 
D-nul primar –ati vrut sa va ajute la Scoala Ruginesti, spuneti ce stoc aveti si cat va este necesar pana la 
sfarsitul anului. 
D-na director Lungu – d-le primar, nu am facut niste calcule pentru ca pana acum mi-ati dat pur si 
simplu lemnele de care am avut nevoie, din moment ce acum imi cereti sa fac pas cu pas consumul de 
lemne pana la final, nu imi dau seama de cantitatea necesara pentru ca nu am avut nevoie, pentru ca tot 
timpul ne-ati asigurat de lemne. 
D-nul primar – d-na director prin adresa comunicata v-am solicitat informatiile necesare pentru a le 
putea comunica, cititi adresa comunicata. 
D-na director Lungu – nu o am la mine. 
D-nul primar – d-na secretar aveti adresa. 
D-na secretar – prezinta adresa, aceasta nu este singura. 
D-nul primar – v-am cerut situatia privind materialul lemnos pentru anul scolar 2021-2022, ca sa fiti 
pregatita pentru astazi, va rog sa o prezentati. 
D-na director Lungu – nu am un calcul exact, mai este o problema contabila a preluat de la fosta 
contabila d-na Bujor pentru ca ea nu era foarte atenta cu cantitatile date in consum si atunci eu nu am 
stiut exact ce trebuie sa fac, la capitolul acesta nu am avut probleme, cat mi-ati dat am luat și am pus in 
magazie. 
D-nul primar –si atunci de ce mai faceti adrese, spuneti cantitatea domnilor consilieri, ca sa stim, atunci 
la ce ati facut adresa si ati venit. 
D-na director Lungu –am crezut ca imi veti aproba. 
D-nul primar –cu dumneavoastra nu se poate discuta decat prin hartii. 
D-nul primar –aprobati domnilor consilieri. 
D-na director Lungu –cantitatea de material lemnos care s-a consumat intre 2020-2021 a fost 65 metri 
steri si 10 metri cubi. 
D-nul Vieru Octavian –am o propunere cei care faceti parte din consiliul de administratie sa faca stocul 
impreuna cu d-na director sa vada stocul pe scoli sa ne prezinte situatia si in functie de asta vom vedea 
ce vom face. 
D-nul Necula Petru –spuneti d-nul Gelu. 
D-nul Vieru Eugen – in ceea  ce priveste propunerea d-lui Octavian Vieru, nu este de competenta noastra 
sa facem stocul, este de competenta serviciului contabil sa faca stocul si sa il prezinte in sedinta 
Consiliului de administratie. 
D-na director Lungu –il voi prezenta. 
D-nul Vieru Octavian –asa este cum spui, nu il voi contesta. 
D-nul Necula Petru –daca vreti ca stocul sa fie corect mergem impreuna sa-l facem, noi doi. 
D-nul Necula Petru –contabila face stocul care o ajuta pe ea, noi vrem sa aiba copiii lemne toata iarna. 
D-nul Vieru Eugen – nu este vorba ca mergem noi 10 minute si facem un stoc, eu pun problema ca de 
fapt situatia contabila nu este buna, d-na contabila trebuia sa ceara evidenta stocului de lemne. 
D-nul Vieru Eugen – din evidenta reiesea situatia. 
D-nul Barlea Costantin -  nu este relevanta, eu am inteles ca nu s-au facut consumurile si stocul va fi mai 
mare. 
D-nul Vieru Eugen – nu este treaba noastra. 
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D-na director Lungu –d-na contabila nu are nicio vina, dansa a venit din februarie, ce s-a intamplat cu 
consumul din decembrie este de la d-na Bujor probabil ca de acolo a preluat. 
D-nul Vieru Eugen – cand a plecat d-na Bujor, i-ati semnat o fisa de lichidare? 
D-na director Lungu –da, i-am semnat. 
D-nul Vieru Eugen -  va asumati responsabilitatea daca dansa nu a adus contabilitatea la zi, sunteti de 
acord. 
D-nul Vieru Octavian –actele de consum sunt semnate de director, avizate? 
D-na director Lungu –sunt. 
D-nul Vieru Octavian – intre serviciul de contabilita si dumneavoastra nu exista colaborare. 
D-nul Vieru Octavian –din materialul pe care l-am vazut sunt mai multe probleme. 
D-na director Lungu – d-na Geta isi face munca cu respect si onoare. 
D-nul Vieru Octavian –eu nu contest. 
Apar discutii. 
D-na director Lungu – daca d-nul viceprimar ne-a predat lemnele, a semnat avizele am considerat ca 
trebuie sa discut cu dansul, nu aveam nimic de schimbat, modificat si mai ales ca este membru in 
Consiliul local. 
D-nul Barlea Costantin – ce parere aveti d-le primar. 
D-nul primar – d-na sa prezinte situatia reala a stocului. 
D-na director Lungu – pai am spus-o ca este cea care iese din program asa cum v-am comunicat prin 
adresa din iulie. 
D-nul primar –ati spus ca stiti situatia numai la Ruginesti. 
D-nul Necula Petru –29 metri cubi sunt numai la Ruginesti. 
D-nul primar – avizele sunt in metri cubi. 
D-na director Lungu – nu, sunt si metri steri. 
D-nul Vieru Octavian –de la aceeasi unitate? 
D-na director Lungu – da. 
D-nul Vieru Octavian –ma mir. 
D-nul Necula Petru –ce a ramas de la Carabulea a fost in metri cubi iar de la padure au fost in metri steri 
sau invers nu mai stiu, au fost si lemnele vechi si lemnele din padure. 
D-nul Necula Petru –am facut cerere de marcare la Ocolul Silvic si vom vedea cand se aproba. 
D-nul Vieru Eugen – eu am pus problema actelor contabile, stocurile. 
D-na director Lungu –este din aplicatia informatica. 
D-na director Lungu –in urmatoarea sedinta de consiliu de administratie prezint din documente din 
aplicatia informatica. 
D-nul Barlea Costantin –faceti adresa la primarie cum am spus mai sus, stocul initial, consumat si final si 
cat solicitati. 
D-nul Vieru Octavian –notati-va ca sa stiti. 
In concluzie trebuie sa comunice stocul initial pe care l-a avut la inceputul anului scolar 2020-2021, 
consumul si stocul existent si stocul necesar. 
D-nul Vieru Eugen – trebuie sa fie stoc faptic si scriptic, si trebuie sa coincida unul cu altul. 
D-nul Necula Petru –cat este diferenta 0,5-0,6%. 
D-na director Lungu –0,6-0,7%. 
D-nul Butacu Eugen – trebuie sa ne intelegem, sa colaboram nimeni nu vrea raul cuiva si d-na trebuie sa 
inteleaga ca este nevoie de colaborare. 
D-na director Lungu –pot sa ma retrag. 
D-nul Barlea Costantin –nu, mai am o intrebare, care este motivul pentru care nu aprobati sa ne dati 
terenul pentru a construi un dispensar. 
D-na director Lungu – Ati fost in sedinta, nu este vorba ca nu vreau eu. 
D-nul Vieru Octavian –dumneavoastra trebuie sa dati un aviz apoi ajunge la Inspectorat si mai departe. 
D-nul Vieru Octavian –de la Inspectorat au spus ca ei nu ne pot da avizul fara acordul dumneavoastra. 
D-nul Vieru Octavian –am auzit discutii in sensul ca dumneavoastra nu ne veti da avizul si este un aviz 
de principiu. 
D-na director Lungu –eu am gasit proiectul de alipire la terenul de la gradinita, apoi se revine asupra 
proiectului si se completeaza cu precizarea ca alipirea se face cu scopul construirii dispensarului, apoi ni 
s-a cerut avizul. 
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D-na director Lungu –apoi ati solicita un lot 3 si noi am cerut sa ni se prezinte clar ce se doreste. 
D-nul Barlea Costantin – raspundeti clar de ce nu vreti sa dati un aviz pentru construirea dispensarului. 
D-na director Lungu – eu nu am zis ca nu dau acordul. 
D-nul Barlea Costantin -  dumneavoastra coordonati Consiliul de administratie, de ce nu vreti sa se 
construiasca un dispensar. 
D-nul Vieru Octavian –ati spus ca nu hotarati dumneavoastra, dar cine hotaraste? 
D-na director Lungu –Consiliul de administratie. 
D-nul Vieru Octavian –si Consiliul de administratie nu vrea sa dea avizul. 
D-na director Lungu –asa s-a votat. 
D-nul Barlea Costantin -  ii vom intreba si pe dansii. 
D-nul Barlea Costantin -  ei nu stiu, 
D-nul Vieru Octavian –nu este posibil, cum puteti spune sa facem dispensarul nu stiu pe unde. 
D-na director Lungu –vreau sa mai aduc un argument, in locul vechi al gradinitei a fost scoala veche, 
oare acel loc chiar trebuie donat pentru un dispensar. 
D-nul Vieru Octavian – cui va trebui sa fie donat? 
D-na director Lungu –constructia este pentru perioada nedeterminata. 
D-nul Vieru Octavian –il donati primariei, va cerut cineva sa-l donati? 
D-nul Vieru Octavian –terenul este al primariei. 
D-na director Lungu –terenul este al institutiei de invatamant. 
D-nul Vieru Octavian –290 metri. 
D-nul Barlea Costantin -  280 metri patrati. 
D-na director Lungu –in adresa pe care dumneavoastra ati prezentat-o de la minister spune ca si terenul 
de la vechea scoala trece in administrarea institutiei de invatamant. 
D-nul Vieru Octavian –acolo aveti numai 280 metri patrati, iar Consiliul local va dat 600 mp pentru 
gradinita actuala, s-a facut o greseala la inventariere. 
D-na director Lungu –Consiliul de administratie a hotarat, eu am discutat si in consiliul profesoral si nici 
unul dintre profesori nu a fost de acord. 
D-nul Barlea Costantin -  ce motiv a invocat. 
D-na director Lungu – apartine gradinitei si trebuie sa ramana gradinitei. 
D-nul Vieru Octavian –aveti numai 280 mp, din greseala, repet a trecut toata suprafata gresit, dar 
dispensarul unde sa-l ducem, la Mat asa cum ati afirmat, nu este posibil. 
D-nul Vieru Octavian –cu ce incomodeaza acel dispensar acolo. 
D-nul Necula Petru –daca dumneavoastra vreti si Consiliul de administratie aproba. 
D-nul Vieru Octavian –acolo se poate face si o gradinita noua. 
D-nul Necula Petru –d-nul primar deja s-a interesat pentru o gradinita noua. 
D-na director Lungu –in adresa respectiva am avut 3 solicitari si am dat avizul pentru terenul de sport 
de la Ruginești și de la Anghelesti. 
D-na secretar – prea tarziu, s-au revocat toate din cauza imposibilitatii obtinerii avizului si trebuie sa o 
luam de la capat. 
D-nul Vieru Octavian –vedeti, toata lumea pierde, este consecinta lipsei de colaborare, intelegere. 
D-na secretar –v-am facut adresa in luna mai si am primit raspunsul la sfarsitul lunii iulie. 
D-nul Vieru Octavian –nici nu m-am gandit ca nu poate exista o colaborare intre noi si dumneavoastra. 
D-na director Lungu –dumneavoastra nu ati avut nicio discutie cu mine. 
D-nul Barlea Costantin -  facem dispensarul, ne dati avizul? 
D-na director Lungu –eu nu pot decide nimic 
D-na director Lungu –veti fi acolo si veti incerca. 
D-nul Vieru Octavian –cate rude aveti in Consiliul de administratie. 
D-na director Lungu –niciuna. 
D-nul Vieru Eugen – sunt prin alianță. 
D-nul Vieru Octavian –fini, cumetri aveți? 
D-na director Lungu –nu am. 
D-nul Vieru Octavian –dati avizul si se va face si dispensarul si aveti drept de trecere, nu imi spuneti ca 
nu aveti posibilitatea sa aveti discutii cu membri Consiliului de administratie. 
D-nul Barlea Costantin -  depinde si cum se pune intrebarea. 
D-na director Lungu –pot sa ma retrag.  
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D-nul Vieru Eugen – in consiliul profesoral cate cadre didactice avem care locuiesc in comuna Ruginesti, 
deoarece cand se deschide subiectul cei care locuiesc in Adjud nu au niciun interes, ce stabiliti 
dumneavoastra este batut in cuie. 
D-na director Lungu –asta si daca m-ar respecta. 
D-nul Vieru Eugen – cine sa va respecte? 
D-na director Lungu –colegii. 
D-nul Vieru Eugen – cine este director acolo eu sau dumneavoastra? 
D-nul Necula Petru –parerea mea este ca sunteti foarte respectata. 
D-na director Lungu –am vrut sa spun altceva. 
D-nul Vieru Eugen – am inteles ca sistemul video de o perioada la Scoala Ruginesti nu functioneaza. 
D-na director Lungu –au fost cu internetul si nu stiu ce au facut. 
D-nul Vieru Eugen – avem documetul care ne precizeaza ca in perioada respectiva nu au avut interventii. 
D-na director Lungu –nu stiu ce s-a intamplat. 
D-nul Vieru Eugen – daca se intampla ceva in perioada respectiva, ce se intampla? 
D-na director Lungu –raspundeam, este responsabilitatea directorului. 
D-nul Vieru Eugen – ati fost anuntati ca va veni un corp de control, in perioada cand erati in concediu a 
fost altcineva, cu tot cu sistem scos din priza, cu buna intentie, ca sa nu se filmeze nimic. 
D-na director Lungu –de ce afirmati ca a fost in mod intentionat? 
D-nul Vieru Eugen – asta este parerea mea. 
D-na director Lungu –am inteles, cum sa fie scos cu buna intentie. 
D-nul Vieru Eugen – ba mai mult doamnele nu au fost scoase din scoala. 
D-nul Vieru Eugen – doamna, scoala este un bun public, nu este proprietatea nimanui, cum poti sa scoti 
un corp de control din scoala. 
D-nul Vieru Eugen - aici trebuie sa gasiti capacitatea de a intelege si de a comunica si de a gestiona 
bunurile din cadrul Scolii Ruginesti de comun acord cu consiliul de administratie si  Consiliul Local. 
D-nul Barlea Costantin -  nu ai cum. 
D-nul Vieru Eugen – se poate, nu vrea nimeni rau la nimeni, vrem colaborare, cooperare, si sa 
beneficieze toata lumea. 
 
2. Cererea depusa de ARHIP Florica solicita un ajutor financiar. 

D-nul Barlea Costantin -  eu cunosc situatia nu se poate face o exceptie. 
D-na secretar – are bani luati de la Casa de pensii, trebuie facut ancheta sociala si se semneaza. 
D-nul primar – stiu situatia, dar nu avem cum sa facem. 
Se respinge cererea intrucat nu se incadreaza in prevederile legale. 
 

3. Solicitare de la SC URBIS SRL prin care solicita majorarea tarifului. 
D-nul Barlea Costantin -  avem alte solutii. 
D-nul primar –in contract scrie ca pretul nu se modifica. 
D-na secretar – masurile fiscale prevede ca in toate contractele trebuie sa fie ajustate preturile 
conform noilor majorari la manopera, electricitate, etc. 
D-nul Vieru Octavian –cine este SC TRACOM? 
D-nul primar –este societatea care administreaza groapa de gunoi. 

     D-nul Vieru Eugen – facem act aditional pentru 3 luni. 
Se aproba majorarea. 
 
4. Cererea depusa de Anton (Necula) Diana prin care solicita cumpararea suprafetei de 1400 mp 

teren neproductiv. 
D-nul Vieru Octavian –ce categorie de folosinta are. 
D-nul primar –este teren neproductiv. 
Se aproba cu un numar de 12 voturi. 
 

 Neexistand alte puncte pe ordinea de zi presedintele sedintei declară închise lucrările sedintei ordinare 
a Consiliului Local Ruginesti din data de 23.09.2021.  
 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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Presedintele sedintei,                                                                  Secretar general,                                                                               

     Consilier,                                                                                       NICOLETA TĂNASE  
                           NECULA PETRU   


