
PRIMARIA COMUNEI STOENESTI
JUDETUL ARGES

Proces verbal
din 08.01 .2020

Azi data de mai sus in sala de sedinte a Primariei Stoenesti a avut loc sedinta
extraordinara de indata a Consiliului Local Stoenesti, conform dispozitiei de convocare
nr. 01 din 07.01 .2020,la care au fost prezenti 12 consiliei din 13 in functie.

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului secretar pentru a citi procesul
verbal de la sedinta trecuta.

D-l presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectii la procesul verbal citit.
Nefiind obiectii se supune la vot procesul verbal. Se voteaza in unanimitate. Vot

deschis.
D-l presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi:
i. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive din

excedentul bugetului local al anului 2018 a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului
2019. Initiator primar.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii sumei de 300 mii lei
din excedentul rezultat la finele anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casa.
Initiator primar.

3. Diverse
Se voteaza in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive din

excedentul bugetului local al anului 2018 a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului
2019.

Domnul consilier Iosifescu Catalin intreaba despre ce este vorba in cele doua
proiecte de hotarari.

Domnul primar raspunde ca pentru a putea sa obtinem fondurile necesare pentru
functionare pana se aproba bugetul de stat, trebuie mai intai sa acoperim definitiv
deficitul excedentului bugetului local al anului 2018 a sectiunii de dezvoltare. Cele doua
proiecte de hotarare sunt legate unul de celalalt. In cel de al doilea. proiect ne
imprumutam practic la excedent cu suma de 300 mii lei pentru a putea platii salarii si
unele cheltuieli de functionare.

Domnul consilier Iosifescu Catalin doreste sa stie daca a fost facuta receptia la cele
trei investitii de modernizare drumuri locale, cine a facut parte din comisie din partea
Consiliului Local.

Domnul primar raspunde ca a fost facuta receptia, iar comisia a fost formata din
specialisti si membrii desemnati conform legii, din cadrul consiliului local a facut parte
doamna consilier Mizgaciu Paunita.

Nemaifiind inscrieri la cuvant. Se supune la vot proiectul initiat ,11 voturi pentru
o abtinere a domnului consilier Iosifescu Catalin, niciun vot impotriva. Vot deschis,

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii sumei de 300 mii lei din
excedentul rezultat la finele anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casa.

Nemaifiind inscrieri la cuvant. Se supune la vot proiectul initiat,ll voturi pentru
o abtinere a domnului consilier Iosifescu Catalin, niciun vot impotriva. Vot deschis.

3. Diverse



Domnul consilier Pojala Alin doreste sa aduca multumiri pentru lucrarea executata
in primavara in ceea ce priveste reteaua de apa de pe Valea Cotenestilor. Este apa
suficienta.

Domnul consilier Vacaru Marian doreste sa aduca la cunostinta ca un grup de

cetSleni din cdtunul de rudari au reclamat faptul ca nu sunt racordati la reteaua de apa,
totodata doresc si montarea unor becuri de iluminat public in catun.

Domnul primar raspunde ca becuri de iluminat public deocamdata nu se pot monta
deoarece reteaua electrica a fost trasa in catun prin pamant, iar in legatura cu apa o sa

vada daca intr-adevar sunt persoane ce nu sunt racordate.
Domnul consilier Iosifescu Catalin afirma ca se pot monta pentru iluminat becuri pe

bazade energie solara.
Domnul primar raspunde ca o sa incercam.
Domnul consilier Iosifescu Catalin propune ca pentru aprobarea bugetului sa se faca

o dezbatere publica cu locuitorii in camin.
Domnul primar raspunde ca nu se abate de la lege o virgula, bugetul se va publica

inainte de aprobare iar cine doreste sa vina cu propuneri este liber sa vina cu ele.
Nemaifiind inscrieri la cuvant se declara inchisa sedinta.
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