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CONSILIUL LOCAL JUPÂNEȘTI                                    Nr.4888/27.09.2021 

    JJUUDDEEȚȚUULL  GGOORRJJ  

  

                                                                                                    PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  

ÎÎnncchheeiiaatt  aassttăăzzii  2277..0099..22002211,,  ccuu  ooccaazziiaa  șșeeddiinneețții  oorrddiinnaarree  aa  CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall  

JJuuppâânneeșșttii..  

La sedința participă  domnul primar Gîrniceanu Ion și doamna secretar general 

u.a.t. Enache Mihaela-Ionela  , consilieri locali, cetățeni și  reprezentanți televiziuni TV 

Sud Gorj. 

Domnul primar Gîrniceanu Ion  precizează că astăzi avem rectificare bugetară și 

mai multe subpuncte pe ordinea de zi. 

Domnul Șandru Ion dă citire dispoziției iar ședinţa a fost convocată de către 

domnul Gîrniceanu Ion, Primarul Comunei Jupânești, prin Dispoziţia  nr.166 din 

23.09.2021 , ţinând seama de prevederile  art.133 alin.(1),art.134 alin.(1) lit.a și alin.(5)  

din O.U.G. nr.57/2019   privind Codul administrativ ,coroborat cu art .196 alin.(1) lit.b) 

din O.U.G.nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu următoarea Ordine de zi:            

- Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și ştatului de funcţii  pentru 

aparatul de specialitate al primarului şi celorlalte servicii din subordine, începând cu data 

de 01 octombrie 2021 ; 

 - Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea 

produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. 

Jupânești ; 

    - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente semestrului al II anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Jupânești; 

- Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a două corpuri de tribune de la UAT  

 Târgu Cărbunești; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului local 

Jupânești pe trimestrul al –IV-lea 2021 ; 

  - Probleme diverse. 

   Este supusă spre aprobarea ordinea de zi  de către domnul președinte de ședință Șandru 

Ion și este votată cu un număr de  11 voturi pentru. 

-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

 Domnul primar precizează  că pe data de 13 am primit o circulară că nu se pot ține 

concursurile pe perioada stării de alertă și ținând seama de această circulară am mutat 

bani de la Centru Social pentru funcționare dar astăzi am primit o altă circulară prin care  

se menționează că se pot ține concursurile și astăzi a trebuit să intervenim și să  readucem 

bani de unde am luat și alte modificări nu sunt și puteți verifica și dumneavoatră.Domnul 

viceprimar specifică că au mai fost luate sume de la contractul de salubrizare iar domnul 

primar spune că doar o parte de bani au fost luați de la salubrizare dar până la sfârșitul 

anului când se va face o rectificare va fi achitată integral plata la contractul de 

salubrizare. 
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Domnul viceprimar întrebă pe domnul primar despre ce sumă este vorba și dumnealui 

precizează că este vorba de suma de 16 mii lei de la salubrizare și 10 mii lei de la 

facturile de utilități de pe luna decembrie. 

 Domnul consilier local Gușiță Petre  menționează că pentru a nu fi compromisă 

rectificarea bugetului rectificarea bugetului este o soluție pentru reparearea unor reparații 

și pentru acoperirea unor cheltuieli la capitolele la funcționare și dezvoltare iar ideea este 

că dumneavoastră ați vorbi de o circulară care permite desfășurarea  concursurilor prin 

care modificați bugetul de la centru social și nu se retrag anumite sume cu că se pot 

ocupa posturile vacante și recomand să se pună la dispoziția consilierlor și circulara să nu 

fie dubi. Doamna secretar precizează că sunt două ordonanțe de guvern prima nr.99/2021 

prin care au fost suspendate desfășurarea organizării concursurile iar cea de-a doua 

nr.103/2021 prin care s-a ajuns la concluzia că nu mai trebuie suspendate  concursurile 

sunt două circulare de la ANFP iar domnul consilier local Gușiță Petre menționează că nu 

a cerut explicați cu privire la aceste acte normative și  specifică că datorită emiterii 

referatului întocmit de către secretartul u.a.t. trebuie  să fie înaintate și cele două circulare 

la consilieri deoarece doamna secretarul pune într-o situație proastă pe domnul primar 

pentru a nu fie compromisă ședința și pentru a nu fi amânat bugetul că este posibil ca , 

consilieri locali în necunoștiință de cauză și existând unele dubi privire la unele mutări de 

sume trebuia ca cele două circulare să fie spatele referatului iar doamna secretar 

menționează că în referat sunt trecute actele normative iar domnul consilier acuză că 

aceste ordonanțe de urgență erau și atunci când s-a făcut convocarea dar doamna 

precizează că O.U.G. nr.103/2021 a fost adoptată în data de 24.09.2021 și nu în data de 

23.09.2021 și trebuie să fie puse la dispoziția consilierilor locale deoarece Consiliul local 

legiferează fiind parlamentul unul mai mic și uneori consiliul local acoperiră gafele 

secretarului punându-l în lumina proastă pe primar care nu trebuie să se de-a mare când 

este mic. 

Domnul primar precizează că datorită volumului mare de muncă  a fost omisă înaintarea 

acestor documente iar domnul consilier Gușiță Petre precizează că prin omisiune domnul 

primar se poate trezi în altă parte datorită secretarului. 

Domnul consilier local Gușiță Petre spune că era obligația secretarului de a pune la 

dispoziție cele două documente și în timpul ședinței au fost xeroxate și înmânate 

consilierilor locali. 

Domnul viceprimar precizează că a fost alocată la începtului anului suma de 1,5 miliarde 

lei pentru proiectul școală nouă și  aceste sume au fost mutate iar domnul primar 

specifică că au fost mutate aceste sume la investiția de apă și canal și anul viitor vor fi 

alocate și pentru școală iar domnul viceprimar spune că este de acord cu investița apă și 

canal și întreabă pe domnul primar în ce stadiu suntem cu finanțarea investiției de apă. 

Domnul primar precizează că au fost depuse documentele și așteptăm un rezultat cu 

privire la suplimentarea sumelor pentru investiția apă și canal. 

Domnul primar specifică că anul viitor după luna mai vor fi deschise finanțările pentru 

școli. 

Domnul viceprimar dorește să fie informat cu privire la datoriile care le avem la firma de 

salubrizare iar domnul primar specifică că jumătate din sumă va fi achitată după 

rectificarea bugetară iar când vom face o rectificare bugetară și este posibil să nu fie 

folosiți acești bani planificați în buget și am încercat să facem economi și vor mai rămâne 

bani și se va completa suma necesară pentru achitarea facturilor la salubrizare. 
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Domnul consilier local Sîrbu Cristian dorește să fie informat cu privire la suma alocată. 

pentru funcționarea instituției și insistă să fie chemată doamna contabil pentru a da 

informații cu privire la acest aspect. 

Doamna contabil  spune că pentru funcționare a fost alocată suma de 61.000 lei la 

compus din echilibrare din sumele venite de la finanțe, sume distribuire pe secțiunea de 

funcționare. 

        Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021 , îl supune spre aprobare și este votat cu un număr de 10 

voturi pentru și o abținere a domnului consilier local Gușiță Petre. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și ştatului de funcţii  pentru 

aparatul de specialitate al primarului şi celorlalte servicii din subordine, începând cu data 

de 01 octombrie 2021 ; 

Domnul viceprimar întreabă dacă este o schimbare față de vechea organigramă.  

Domnul primar menționează că acest proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei 

și ştatului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului şi celorlalte servicii din 

subordine, începând cu data de 01 octombrie 2021 a fost pus pe ordinea de zi ca urmare a 

vacanțări  posturilor  de la centru social care se vor scoate la concurs . 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea  

organigramei și ştatului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului şi 

celorlalte servicii din subordine, începând cu data de 01 octombrie 2021, îl supune spre 

aprobare și este votat cu un număr de 11 voturi pentru. 

- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea 

produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. 

Jupânești ; 

Domnul viceprimar menționează că dorește explicați deoarece nu înțelege despre ce este 

vorba. 

Domnul primar precizează că fiecare instituție școlară are un director și pot face anumite 

achiziții , cumpără anumite produse  și sunt ordonatori de credite. 

Domnul viceprimar dorește ca domnul primar să precizeze despre ce lucru trebuie să nu 

ne asumăm despte programul corn și laptele. 

Domnul primar specifică că nu poate dumnealui să-și asume despre achiziționarea unor 

telefoane de către școală iar domnul viceprimar precizează că domnul primar a făcut 

proiectul și întrebă încă odată de ce nu ne asumăm achiziționarea cornului și laptelui. 

Domnul consilier local Gușiță Petre precizează că școala se finanțează din două surse una 

din bugetul local al cărui ordonator de credite este primarul și consiliul local și cealaltă 

sursă de finanțare a școli este din bugetul național din bugetul învățământului . sumele pe 

care le primește școala sunt sume pentru clădiri, pentru burse de elevi,transportul cadrelor 

didactice și alte surse cu privire la acordare de premii, diplome  de merit, burse pe care 

consiliul local le apreciază ca oportune pe de altă parte cu privire la bugetarea de la 

ministerul învățământului școala are direct responsabilitate însă în situația această când 

vorbim de partea de  finanțarea de către consiliul local  al cărui ordonator de credite este 

și consiliul local și primarul trebuie să avem în vedere că nu putem să nu ne asumăm cu 

privire la răspunderea  cu privire la  verificarea cheltuielilor pe care le fac ei, la modul 
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cum efectuează cheltuielile și cerem socoteală cu privire la aspect periodic și consideră 

că este o legalitate. 

Domnul consilier local Hodineți Gheorghe spune că aici este vorba strict de programul 

cornu și laptele. 

Domnul consilier local Gușiță Petre precizează că dacă bani sunt veniți de la minister și 

nu sunt trecuți prin bugetul local nu implică responsabilitatea noastră, dacă se referă la 

programul laptele și cornu sau la dotarea cu alte materiale nu este treaba noastră dar dacă 

se referă la bani care sunt atribuiți din bugetul local evident suntem responsabili și 

consideră că proiectul acesta nu își are rostul și poate fi acest proiect de pe ordinea de zi. 

Doamna secretar precizează că este o adresă de la Consiliul Județean Gorj în cazul în  

care noi ne-am asumam trebuie să face achiziția cât și să avem nevoie de anumite avize și 

acestă hotărâre privind neasumarea trebuie înaintată până pe data de 30 septembrie la 

Consiliul Județean Gorj pentru a face demersuri în vederea achiziționării de către aceștia 

a programului lapte și cornu .  

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 

acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al 

României și al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative la nivelul U.A.T. Jupânești îl supune spre aprobare și este votat cu un 

număr de 11 voturi pentru . 

    - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente semestrului al II anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Jupânești; 

Domnul primar specifică că s-a trimis documentația și cifrele exacte ce trebuie alocate 

pentru bursele la elevi și este normal ca cei care au note bune să fie acordat un mic 

stimulent. 

Domnul consilier Vasile Ion precizează că burse s-au dat și în vechiul mandat. 

Domnul consilier local Hodineți Gheorghe specifică că aportul nostru este mic sunt 

acordate sume modice. 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II anului școlar 2020-2021 pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Jupânești , îl 

supune spre aprobare și este votat cu un număr de 11 voturi pentru . 

- Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a două corpuri de tribune de la UAT  

 Târgu Cărbunești; 

Domnul primar precizează că având în vedere evenimentele care au avut loc pe perioada 

și reprezentanți primăriei Târgu Cărbunești s-au oferit să atribuie cu titlu gratuit două 

corpuri de tribună . 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind preluarea cu titlu 

gratuit a două corpuri de tribune de la UAT Târgu Cărbunești, îl supune spre aprobare și 

este votat cu un număr de 11 voturi pentru . 

Domnul consilier local Vasile Ion spune că dacă sunt atribuite cu titlu gratuit intră și 

transportul dar domnul primar specifică că cu transportul ne descurcăm noi.  

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului local 

Jupânești pe trimestrul al –IV-lea 2021  
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Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Programului de activitate al Consiliului local Jupânești pe trimestrul al –IV-lea 2021 , îl 

supune spre aprobare și este votat cu un număr de 11 voturi pentru . 

 Probleme curente. 

Domnul consilier local Șandru Ion dorește să răspundă la câteva întrebări din partea 

concetățenilor domnul viceprimar câte persoane prestează muncă în folosul comunității, 

numărul persoanelor apte de muncă și câte ore lucrează pe lună. 

Domnul viceprimar precizează că aceste date sunt afișate la avizierul instituției iar 

numărul de ore  sunt pe program  în jur de  9- 10 ore pe lună  de persoane și dacă au copii 

sub șapte nu prestează ore. 

Domnul viceprimar precizează că sunt apte muncă  15 persoane. 

Domnul viceprimar precizează că beneficiari Legii nr.416 au prestat activități două zile la 

Școala Vierșani. 

Domnul consilier Șandru Ion  că în ziua când se colectează gunoaiele să strângă 

gunoaiele menționează că trebuie curățată vegetația ierboasă de pe ambele părții ale 

drumului din satul Pârâu Boia deoarece au crescut arbori care dacă nu sunt tăiați în viitor 

vor crește și vor deveni pomi și obstrucționează traficul rutier. 

Domnul consiler local Crăsnaru Nicolae spune că domnul viceprimar va prezenta în 

următoarea ședință. 

Domnul viceprimar specifică că au lucrat două zile la Școala Vierșani iar programul este 

stabilit cu domnul primar. 

Domnul consilier local Gușiță Petre specifică că beneficiari Legii 416/2001 prestează 

activității în funcție de orele stabilite conform prevederilor legale. 

Domnul consilier local Șandru Ion menționează că trebuie trecute exact lucrarea care a 

fost executată pentru că în satul Pârâu Boia nu au fost realízate lucrări de igienizare a 

localității. 

 Domnul viceprimar mai precizează că a avut activități și la sfârșitul săptămâni și a 

muncit în comună. 

Domnul viceprimar solicită  având în vedere că se plătesc sume pentru site-ul primăriei 

să fie afișate pe site toate procesele verbale ale sedințelor consiliului local deoarece din 

luna iunie nu sunt afișate. 

Doamna secretar precizează că vor fi afișate toate procesele verbale. 

Domnul consilier local Gușiță Petre precizează că a fost invitat și domnul administrator 

al S.C.JUPSAL SALUBRIS S.R.L. pentru a rezolva cheltuielile pentru plata serviciului 

de salubrizare și sunt probleme la plata facturilor. 

Domnul primar menționează că datorită rectificării bugetului local s-a clarificat problema 

cu plata facturilor pentru cheltuielile de salubrizare. 

Domnul consilier local Hodineți Gheorghe precizează că în primăvară a fost igienizată 

zona de la biserica din satul Boia iar domnul viceprimar precizează că nu  s-a menținut 

curățenia și întreabă cine poate face acestă. 

Domnul viceprimar precizează că persoanele beneficiare ale legii 416/ 2001 nu pot folosi 

motounealtele și se putea ierbicida că a fost achiziționat ierbicid la primărie. 

    Domnul Șandru Ion declară şedinţa închisă. 

   Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 

      Consilier local                                                       Secretar general u.a.t.      

            Șandru Ion                                                            Enache Mihaela-Ionela 
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