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ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTEȘTI     

 

 

         Nr. 4783/27.11.2020 
      PROCES  VERBAL 

încheiat astăzi 26.11.2020 cu ocazia 

ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cernătești 

 
           Ședința  s-a  desfășurat  în sala de sedinte a primăriei Cernătesti,  fiind 

deschisă de către Secretarul general al comunei Cernătesti, pentru care a făcut 
apelul nominal al consilierilor și constată că din numărul total de 13 consilieri locali 
sunt prezenți un număr de 13.  

Se constată că ședința este legal constituită. 
          Secretarul general al comunei Cernătesti – dl. Doru-Vasile Dumitrascu, 

efectuează prezenta consilierilor declarati alesi, ale caror mandate au fost validate, 
respectiv: Caloian Gheorghe, Chelaru Romeo, Dobre Adina, Grigore Alexandru, 
Grigore Simion, Leu Ștefan  Mădălin, Nicolescu Ion, Stanciu Nicolaie, Stănilă Valentin 
Sebastian, Șercăianu Valerică, Toader Nicu, Tudorancea Florinel, Caloian Ionut, si îi 
invită să semneze convocatorul. 

-  numarul de consilieri locali alesi - 13; 
  -  numarul de consilieri alesi, prezenti la sedinta extraordinară din data de  

27.11.2020 -13; 

           - numărul de consilieri aleși, absenți - 0 

În continuare secretarul general al comunei a precizat faptul că la sedinta  

extraordinara, participă Primarul comunei Cernătesti, Domnul Petrache Mîrzea si 
dna Caloian Stela Sef Birou financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe. 

 Se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26.11.2020, dupa 
care se supune aprobarii. 

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 Secretarul general al comunei Cernătesti – dl. Doru-Vasile Dumitrascu, da 
cuvantul presedintelui de sedinta dl. Stanila Sebastian Valentin pentru a prezenta 
ordinea de zi: 

În baza dispoziției nr.  Dispoziției nr. 129/24.11.2020, emisă de primarul  
comunei Cernătești, conform art. 133, alin. (2) lit. a) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, a fost convocat Consiliul local Cernătești în ședință de lucru 
extraordinara pentru data de 27.11.2020, ora 09.00, desfășurată în Sala de sedinte 
a primăriei Cernătesti, avand urmatoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de  hotărâre privind privind aprobarea rectificatii  nr. 5 a bugetului local de 
venituri și cheltuieli  și completarea listei de investitii al comunei Cernătesti, pe anul 

2020. 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării 
proiectului “ Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru unitatile de 

invatamant din comuna Cernatesti, judetul Buzau”. 
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3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării 

proiectului ”Achizitionarea de echipamente de protectie medicală pentru unitatile de 
învătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău”.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a 
Proiectului (UIP) ”Achizitionarea de echipamente de protectie medicală pentru 
unitatile de învatamant din comuna Cernătesti, judetul Buzău”. 

 
Ordine a de zi este supusa aprobarii:  

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
  Primul proiect de  hotărâre privind privind aprobarea rectificatii  nr. 5 a bugetului 

local de venituri și cheltuieli  și completarea listei de investitii al comunei Cernătesti, 
pe anul 2020. 

  

Președinte de ședință: Dau cuvântul doamnei Stela Caloian. 

Stela Caloian, șef birou: V-a fost prezentat de ieri proiectul de hotărâre, privind  rectificarea nr. 5 a 

bugetului local de venituri și cheltuieli  și completarea listei de investitii al comunei 

Cernătesti, pe anul 2020. Va fi și o completare a listei de investiții cu cele două obiective. Aceste 

obiective se fac cu fonduri europene și la partea de venituri, dacă observați sunt două conturi. Unul dintre 

conturi este cel de TVA unde ni se virează TVA-ul, așa se lucrează pe fonduri europene, și în celălalt, suma fără 

TVA. Iar la partea de cheltuială este contul de învățământ, 6502, iar la aceste sume, la partea de cheltuială se 

mai adaugă 16 mii de lei la unul din obiective avem cofinanțare, 2% plus cheltuieli de sincer sa vă spun nu am 

memorat bine cuvântul pentru că nu am avut timp să studiez foarte bine ghidul și celelalte anexe. Deci, o să fie 

și o cofinanțare a noastră de 16 mii de lei, doar doi la sută și mai e ceva, 7 mii și ceva cu opt mii. 16 mii și, dar 

neavând voie să lucrăm cu zecimale am rotunjit. Mai mult ce pot să vă spun? 

Președinte de ședință:Întrebări dacă aveți. 
Stela Caloian: Întrebări suplimentare pentru cele două proicte. 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Dar nu văd anexa la acest proiect de hotărâre.  
Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: Nu este scoasă de doamna Stela anexa. 
Stela Caloian: Este bugetul în sine 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Păi ar trebui să o vedem. Nu e corect? 
Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: Vă rog să tipăriți anexa ca să poată fi văzută și de domnii consilieri. 
Stela Caloian: Da... 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Mi se pare corect, pă ce văd anexa 1? Pă ochi frumoși, sau pă ce?  
Stela Caloian: Până terminați restul mă duc să listez bugetul. 
Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: Da, da 
Stela Caloian: Sunt sute de pagini. 
Președinte de ședință: Deci rămâne, la proiectul acesta, să vă aducă doamna anexa, eu zic să.... 
Primar Petrache Mîrzea: Da, dar sunt sute de pagini dacă scoatem pentru toată lumea... 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Măcar una și o vedem cu toții, circulă din mână în mână. 
Președinte de ședință: Cine dorește, după aceea, dacă o doriți în format electronic... 
Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: Ședința începe la ora 9.00, hai să discutăm pe comisii. 
Președinte de ședință: Da. Hai să mai câștigăm din timp, vreți să trecem la celelalte subiecte care au fost 
discutate ieri, să le aprobăm?  
Dl consilier Nicolescu Ion: Având în vedere că modificarea de buget, ăăă, rectificarea de buget ar trebui să aibă 
în vedere celelalte proiecte, eu propun să le discutăm pe alea primele și să lăsăm la urmă bugetul pentru că se 
mai lămuresc oamenii și au o viziune.... 
Președinte de ședință: Corect! Atunci trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului “ Achizitionarea de tablete si 
dispozitive electronice pentru unitatile de invatamant din comuna Cernatesti, judetul 
Buzau”. Este ceea ce v-a prezentat doamna Irina Mirică ieri. Dacă aveți înntrebări o chemăm să 

spună... 
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Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Eu aș avea o întrebare legat de ambele proiecte. Nu văd nicio dată tehnică în 
niciunele. Doar la măști am văzut o descriere cât de cât corectă. Am văzut că spune, mai încolo nu văd nicio 
caracteristică tehnică. 
Primar Petrache Mîrzea: Imediat, o chemăm pe doamna Mirică. Ieri vi le-a prezentat și ați avut și proiectele... 
Președinte de ședință: Vă interesează prețul pe tablete, sau cum?  
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Nu...eu nu văd nimic.... 
Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: Dacă vă uitați în anexă sunt specificațiile tehnice. Uitați acolo, 
indicatorii tehnico economici, cu specificațiile tehnice, aveți cerințele suplimentare și indicatorii tehnico 
economici a echipamentelor. După aceea aveți datele economice.  
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: De exemplu, disperser dezinfectant pentru mâini. Nu spune de câți litri, 
pentru că prețurile diferă în funcție de câți litri are.  
Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: La acest proiect de hotărâre, noi nu avem nicio contribuție financiară. 
Primar Petrache Mîrzea: Da, noi nu contribuim financiar la această investiție. 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Pe mine nu mă interesează prețul. Prețul rezultă, probabil, în urma unei 
licitații, cu totul altceva. Dar nu să aprobăm la general, cu pedală sau cu senzori, câți litri are, poate noi vrem să 
luăm pentru copii din aia în picioare care să treacă cu el, cu...ăla este vreo 600-700 de lei. Dar poate să îi iau și 
de ăla mic cu care se duce pe urmă cu el acasă pentru că nu am date tehnice.  
Dl consilier Nicolescu Ion: Altă întrebare în legătură cu al doilea proiect  de hotărâre? La articolul 3, se aprobă 
contribuția proprie a Primăriei Comunei în valoare de 15.968 de lei reprezentând cheltuieli neeligibile ale 
proiectului în cuantum de 7 mii de lei, inclusiv TVA, pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică și 
cofinanțare 2 la sută în legătură cu asta, care înseamnă, într-adevăr, 8968 de lei. Aceeași sumă de 2 la sută este 
corectă. Ce reprezintă 7 mii de lei, asta este o întrebare. A doua chestiune este la art. 4, sumele reprezentând 
cheltuieli care ar putea fi neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot 
apărea pe durata proiectului respectiv, vor fi asigurate din bugetul propriu. Care este cuantumul acestor  
cheltuieli, dacă sunt identificate sau potențial a fi plătite de către noi, pe lângă cei 2 la sută și 7 mii de lei. În 
principiu, Ordonanța 144 spune că cererile de finanțare pentru așa ceva se fac în limita fondurilor alocate cu 
această destinație, cu respectarea principiului primul venit, primul servit, precum și cu respectarea pragului 
minim de calitate stabilit în Ghidul Solicitantului, aprobat în condițiile legii. Este foarte posibil ca eligibilitatea 
să nu poată fi luată în discuție. Noi trebuie să ne luăm măsuri asiguratorii din timp. Ce se întâmplă dacă 
înaintăm cheltuieli și cum le explicăm ulterior. De asemenea, la aliniatul 8 al articolului 2 al acelei Ordonanțe 
Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei, contravaloarea echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la 
internet, precum și alte echipamente în valoare de 250 de euro sunt considerate cheltuieli neeligibile și se 
suportă de către beneficiarii finanțării. Astfel, cum este prevăzut la aliniatele anterioare. Adică sunt chestiuni 
tehnice care noi trebuie să știm de ele ca să... pentru că noi angajăm obligația financiară a Primăriei pentru 
aceste sume. Cam care este mecanismul? Cine plătește? Noi plătim? 
Primar Petrache Mîrzea: Noi plătim cei 7 mii de lei. Contractul de finanțare este 1.200 de lei. 5 mii de lei este 
finanțabil din proiect, iar diferența o plătim noi. Deci 7 mii de lei plătim noi.  
Dl consilier Nicolescu Ion: Ce reprezintă cei 7 mii de lei? 
Primar Petrache Mîrzea: Consultanță, proiect, pe astea cine le face? Le facem noi? Deci, proiectul și cu... vă 
aduc contractul.  
Dl consilier Nicolescu Ion: A, nu, nu  
Primar Petrache Mîrzea: E 1200 de lei. Da? 
Dl consilier Nicolescu Ion: Foarte bine. Și a doua chestiune la anexa acestui proiect, ca date economice despre 
care face vorbire domnul Șercăianu, avem servicii de consultanță în valoare de 1034 euro. Deci sunt două 
sume care nu seamănă. Sunt cu TVA, fără TVA? Și mai e o chestiune pe care trebuie să o aveți în vedere, faptul 
că toate cheltuielile care sunt diferență de curs tot noi trebuie să le plătim, și atunci trebuie să avem în vedere 
că la capitolele bugetare dedicate pentru plata acestui proiect să avem sumele necesare pe anul ăsta, pentru 
că de la anul vom vedea ce va fi. 
Președinte de ședință: Cred că suntem în așteptarea unor documente, nu? Dar, până una alta...  
Dl consilier Grigore Simion: Vreau să îmi exprim și eu un punct de vedere. Mi se părea chiar foarte normal ca 
ordinea discuțiilor de astăzi să fi fost altcumva. Nu să începem cu proiectul de hotărâre privind rectificarea de 
buget și după aceea să discutăm celelalte hotărâri cu achiziții și nu știu ce...În primul rând să vedem ce 
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achiziționăm și stiam de ieri, e vorba de tablete pentru copii, laptopuri, așa și cel de-al treilea nu se pune 
problema finanțării pentru că e vorba de un organism de conducere, așa, de coordonare, Unitatea de 
Management a Proiectului. Și după ce vedeam și ne puneam de acord, da, de corectitudinea acestor proiecte 
de hotărâre, după care vedeam, zicea domnle, avem sursa de finanțare? Care este? Fonduri europena la care 
noi venim cu cei 2 la sută și dacă avem fonduri. După care, doamna Stela putea să zică: Da, domnle, uite, 
pentru alea avem proiectul de hotărâre care face referire la rectificarea bugetului la următoarele capitole…. La 
care putea să spună, stați fără grijă, pentru că noi nu dăm banii în vânt, pentru că există posibilitatea aceea 
spusă de colegul Nicolescu: Băi, să avem și noi garanția că cineva dă banii îia, nu noi să ne trezim că dăm bani 
de la buget și nu știm dacă vom primi pentru că promisiuni au fost cu tabletele de nu știu câte ori și tot nu s-a 
făcut nimic. Acum, dacă e, să nu riscăm cum am mai riscat o dată și nu vreau eu să aduc aminte când am pus, 
am zis că facem un centru de ăla , de consultanță turistică și l-am făcut praf. Aici vroiam să atenționez aspectul 
ăsta. Deci, dacă luam într-o ordine logică, vedeam, sunt atâtea tablete, sunt necesare. Necesitatea este 
stringentă, eu cred că niciun coleg nu ar spune că nu ar fi nevoie de ele. Acum am înțeles că nu au avut, atât de 
repede s-a demarat această acțiune încât nici nu au avut timp să studieze în mod amănunțit ce spunea și Stela, 
regulament, ghid. Ziceți acum ca să putem continua.  
Primar Petrache Mîrzea:  A venit doamna Mirică, care o să vă explice.... 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Problema noastră este că niciodată, la noi în țară așa este legislația și ghidul. 
Nu poți să te duci la sigur. Înțelegeți? Dacă nu depui un proiect, după aia, nu ai cum să te duci să ceri bani. 
 Președinte de ședință:  Exact! 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Și cu proiectarea se cer întotdeauna bani. Deci, aia nu poate să garanteze 
nimeni. Asta e legislația la noi în  țară. 
Dl consilier Grigore Simion:  Păi nu știi, când am vrut să facem nu știu ce pentru școală, ne-am lovit și cu 
chestiunea aia, și am ajuns în ultima instanță și a zis că nu mai merge. Vă aduceți aminte? Câte drumuri făceai 
la Galați? Pentru că-mi aduc aminte la Constanța. 
Dl. Consilier Șercăianu Valerică: În alte țări, că am fost în schim de experiență, se pune pe foaie și îmi 
garantează și îmi dau banii. Acuma nu... 
Primar Petrache Mîrzea:  Haideți să răspundă doamna Mirică pentru toată lumea.  
Consilier Mirică Irina: Vă rog să dați pe ultima pagină, asta mă interesează. Deci unde erați nelămuriți?  
Primar Petrache Mîrzea: La acești o mie de... 
Consilier Mirică Irina: Vorbim de serviciile de consultanță? 
Consilier Chelaru: Se referă la articolele 3 și 4. Aici au fost puse întrebări.  
Consilier Mirică Irina: Deci, 7 mii de lei servicii de consultanță. Serviciile de consultanță pentru acest proiect 
costă 12 mii de lei fără TVA. Cinci mii de lei sunt eligibili și 7 mii de lei sunt din bugetul local. De asemenea, 
cofinanțarea, așa cum v-am spus ieri, sunt doi la sută, care sunt pentru Primărie. Primăria va plăti 7 mii plus 
8900.  
Dl consilier Nicolescu Ion: Deci înțeleg că deja au fost angajate cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru 
obținerea acestui proiect? 
Consilier Mirică Irina: Da! 
Primar Petrache Mîrzea: Da, și ei așteptau pentru depunerea proiectului hotărârea din consiliu  
Consilier Mirică Irina: Adică, nu li s-au dat bani! Nu li s-a dat absolut nimic. Este proiectul în derulare. 
Dl consilier Nicolescu Ion: Am înțeles, este simplă. Nu, pentru mine, corect pentru toată lumea este ca noi să 
identificăm potențialele cheltuieli mai mari decât ce este finanțat de către Uniunea Europeană și să ne 
asigurăm că în buget există aceste sume ca să putem să soluționăm această problemă.  
Consilier Mirică Irina:  Da! 
Dl consilier Nicolescu Ion:  Asta este una, al doilea lucru nu a vizat o corectitudine a acestor documente, să ne 
fie clar. Eu nu am cerut să fie, să verific, dacă este corect ceva sau nu.  
Consilier Mirică Irina:  Dar vă rugăm să le verificăm. 
Dl consilier Nicolescu Ion:  Să identificăm acele cheltuieli care sunt necesare pentru a fi dus proiectul până la 
capăt.  
Consilier Mirică Irina: Sigur! 
Dl consilier Nicolescu Ion:  Susțin ideea domnului consilier Grigore Simion că este nevoie de aceste 
echipamente și este normal să le dăm drumul cât mai rapid. 
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Consilier Mirică Irina: În datele economice de pe ultima pagină aveți scriptic exact toate cheltuielile...  
Dl consilier Nicolescu Ion: Mă lăsați? 
Consilier Mirică Irina: Sigur... 
Dl consilier Nicolescu Ion: Legiuitorul impune, limita fondurilor alocate este  impusă de legiuitor și principiul 
primul venit, primul servit este impus, să nu mai lălăim mult,  
Dl consilier Grigore Simion:  Asta este tot secretul în chestia asta. 
Dl consilier Nicolescu Ion: Să nu ajungem  cu documentele la timp... 
Consilier Mirică Irina: Asta a fost propunerea domnului primar să facem ședință. 
Primar Petrache Mîrzea: Domnul Nicolescu, trebuie să fiți conștienți că putem pierde și pe cei, nu partea 
noastră, de doi la sută pe aia nu poti, dar consultanța o putem pierde, îi putem pierde pe cei 7 mii de lei  
Dl consilier Nicolescu Ion: Da, ceea ce înseamnă o sumă.  
Primar Petrache Mîrzea: Domnul Nicolescu, trebuie să ne și asumăm pentru că nu depinde de noi. Dacă l-am 
depus e ca la loto, n-ai jucat, nu câștigi. 
Dl consilier Nicolescu Ion: Da, așa este... 
Primar Petrache Mîrzea: Dacă l-am depus e ca la loto, n-ai jucat, nu câștigi. 
Dl consilier Nicolescu Ion:  A doua întrebare a mea este în situația cea mai proastă în care nu se va aproba 
finanțarea acestui proiect, noi ce facem? Cheltuim banii ăștia? 
Primar Petrache Mîrzea: Da! 
Dl consilier Nicolescu Ion:  Ce facem cu banii ăia? Cum îi...? 
Primar Petrache Mîrzea: Domnul Nicolescu, nu vreți, hotărâți astăzi, nu mai depunem și nu pierdem niciun leu. 
Păi, dacă o răsucim pe toate părțile? Suntem conștienți că pe cei 7 mii îi putem pierde, nu ne aprobă. 
Dl consilier Grigore Simion:  Deci, exact ce vă spuneam eu. Nu avem garanția ca ceea ce am pornit va fi 
aprobat.  
Dl consilier Nicolescu Ion:  Nu cei 12 mii de lei e problema. 

Primar Petrache Mîrzea: Nu sunt 12 mii, că 5 mii sunt eligibili. Sunt doar 7 mii.  

Consilier Mirică Irina: Sunt doar 7 mii, că 5 mii sunt eligibili și și-i asumă proiectantul, consultantul. 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Să înțeleg că contractul este semnat practic cu onorariu de succes, 

nu? 

Dl consilier Grigore Simion:  Da... 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Adică 7 mii se plătesc din banii proprii.... 

Primar Petrache Mîrzea: Da! Și cei 5 mii îi ia din proiect. 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Da, asta-i foarte corect! 

Primar Petrache Mîrzea: Dar trebuie să ne asumăm și riscul, că s-ar putea să... că nu depinde nici de 

consultant, nici de proiectant, nici de noi. Depinde de... 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică: Dar, problema, din punctul meu de vedere, este alta. Când a fost 

semnat contractul?  

Consilier Mirică Irina: Acum 5 zile. 

Primar Petrache Mîrzea: Nici 5 zile. 

Primar Petrache Mîrzea: Și neavând hotărârea de consiliu. Asta-i cea mai importantă. Asta ne-a ținut 

pe loc și tocmai de aia am făcut extraordinară.  
Consilier Mirică Irina:  Iar acești 12 mii de lei fără TVA pentru consultanță nu sunt doar bani de 

consultanță, ci și de implementare a proiectului. Deci, nu este doar ți-a scris proiectul, că proiecte 

scriem toți, nu e niciun fel de problemă dar cea mai mare problemă este la implementarea proiectului, 

la avizări, toate lucrurile care se fac în spatele unor hârtii care apar.  

Dl consilier Nicolescu Ion:  Deci suma care se prezintă este cea care este pusă pe SEAP, pusă da? 

Consilier Mirică Irina:  Da!  

Primar Petrache Mîrzea: Da! 

Dl consilier Grigore Simion:  Exact! 

Dl consilier Nicolescu Ion:  Am dori și noi ca pe viitor să știm, în general, cum se fac plăți. Eu nu am 

fost până acum în consiliu deci ce ați făcut până acum e corect. Dar, pe viitor, când se fac plăți dinastea 

să ne avertizați și pe noi să știm. 
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Consilier Mirică Irina:  Nu, dar nu s-a făcut nicio plată.  
Dl consilier Nicolescu Ion:  Am înțeles! 

Dl consilier Grigore Simion:  Da, da s-a înțeles! Bun, haideți să depășim momentul, încă o dată..... 

Consilier Mirică Irina:  Mai aveți întrebări referitor la... 

Dl consilier Grigore Simion:  Nu, cred că s-au lămurit. 

Consilier Mirică Irina:  Am înțeles ceva de date tehnice.... 

Secretarul comunei Dumitrașcu Doru: La domnul Șercăianu ar mai fi ceva date tehnice legate de 

echipamentul de spălat pe mâini. Ce cantitate are...? 

Consilier Mirică Irina:  Deci, acest proiect, așa cum scrie și în ghidul de achiziționare a 

dezinfectanților și a măștilor, s-a făcut în fața, după ce s-a dat acest ghid, s-a făcut un interviu la nivel 

național al tuturor firmelor medicale care există pe piață în România și s-au ales caracteristicile cele 

mai bune și s-a făcut un preț mediu. Acel interviu, acel studiu de piață va fi în spatele proiectului și noi 

după ce or să ne dea banii o să alegem cu acele caracteristici care vin din acel studiu de piață. Daca 

vreți vi-l pot share-ui pe whatsup.  

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Nu, am văzut că la laptop-uri ați pus... 

Consilier Mirică Irina:  Nu, la laptopuri a venit ghidul cu...  
Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Numai puțin... 
Consilier Mirică Irina: Cu.... specificațiile exacte. 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Și la astealalte, de ce? Nu sunt specificații? 

Consilier Mirică Irina: Pentru că nu vrea Guvernul. 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Păi și dacă nu sunt specificații, atâta timp cât nu-mi este interzis 

de lege, pot să aprob eu, domne, noi vrem.... 

Consilier Mirică Irina:  Nu, noi nu putem să aprobăm, pentru că așa scrie  

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Păi și atunci de ce aprobăm? 

Consilier Mirică Irina:  Noi aprobăm hotărârea de consiliu pentru că vrem să depunem proiectul. Cu 

proiectul mediu care a ieșit din studiul de piață făcut pe toată România. Toți fac același preț mediu pe 

care l-am făcut și noi. 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  E prețul mediu, și la prețul mediu am un preț mediu pe 

caracteristici tehnice ale produsului respectiv 

Consilier Mirică Irina:  Da, da 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Păi și alea nu le văd! 

Consilier Mirică Irina:  Păi, v-am explicat, ele nu sunt ca la tablete.  

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Nu are cum, cum au apărut la tablete, trebuia să aibă și aici. Că are 

7 litri, că are 3 litri, un litru.... 

Consilier Mirică Irina:  Dacă vă doriți vă trimit studiul de piață, repet. 

Primar Petrache Mîrzea: Fiind finanțare zero, Primăria nu plătește nimic.  

Consilier Mirică Irina:  Exact, noi nu plătim nimic. 

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Nu e pe degeaba nimic, tot din banii sunt tot de la noi. 

Primar Petrache Mîrzea: Știm Valerică, dar de la noi nu dăm nimic. Noi, UAT Cernătești, nu dăm 

un leu.  

Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Și tocmai de aia, dacă e pe degeaba de ce să nu iau ceva bun care 

îmi convine? 

Consilier Mirică Irina:  Păi așa o să luăm, să ne dea finanțarea, să dea Dumnezeu să ne dea banii și 

după aceea găsim variantele cele mai bune.  
Dl. Consilier Șercăianu Valerică:  Dar nici să mă trezesc că am votat un aparat dinăsta și pe urmă ne 

trezim că luăm dinalea mici care pe piață sunt o sută și ceva de lei. 
Consilier Mirică Irina:   Nu le vom lua, vă dați seama! Noi o să alegem firma iar dacă nu ne place o 

să le dăm înapoi, o să facem licitație, vă dați seama, e valoare mare, adică nu se joacă nimeni cu 

lucrurile astea. 

Dl consilier Nicolescu Ion:  Impactul celor 2 proiecte este undeva la 150 de mii de euro.  
Consilier Mirică Irina:   Cam așa. 



7 

 

Dl consilier Nicolescu Ion:  Deci, noi trebuie să fim siguri că și în buget, dacă nu se întâmplă...și 

putem să cumpărăm aceste bunuri, să fim siguri că bugetul va suporta această cheltuială.  
Consilier Mirică Irina:   Noi nu putem să cumpărăm aceste bunuri! 
Dl consilier Nicolescu Ion:  Sigur că nu putem, da. 
 Pentru ca nu mai au fost alte probleme de dezbătut, Președintele de sedintă în 
persoana domnului Stanila Valentin-Sebastian, a adus la cunostintă, primarului 
comunei Cernătesti, Consiliului Local al Comunei Cernatesti si Secretarului 

comunei Cernătesti, că dacă nu mai sunt alte probleme de analizat, declară închisă 

ședința ordinară a Consiliului Local Cernătesti din data de 26.11.2020. 

 
   Presedinte de sedintă,   Secretarul general al comunei Cernătesti,       
Stanila Valentin-Sebastian      Doru-Vasile Dumitrascu 


