
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI STOENESTI
JUDETUL ARGE$

Proces-verbal al qedinlei extraordinare de indatd
din27.02.2020

Azi, data de mai sus, in sala de Eedinte a Primdriei Comunei Stoeneqti, a avut loc

Eedinla extraordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de

convocare m.7l din26.02.2020,|a care au fost prezenli i3 consilieri din 13 in funclie.
Domnul presedinte de Eedintd dd cuvdntul domnului Lulescu Dan, secretar

general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta trecut6, din data de

12.02.2020. D-l preqedinte de gedintd intreabd dac[ sunt obieclii 1a procesul verbal citit.
Nefiind obieclii se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se voteazd. in
unanimitate. Vot deschis.

D-l preqedinte de gedinla supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. Proiect de hotf,rAre privind administrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente

ale UAT Comuna StoeneEti. Iniliator primar.
2. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis. I
1. Proiect de hotdrdre privind administrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente

ale UAT Comuna Stoenegti. Iniliator primar.
Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin afirmd cd a fEcut o propunere de proiect

in acest sens, cd in anii treculi institulia nu s-a incadrat in termenul legal, qi intreabd dacd
se scot la licitalie doar cele doud pdEuni.

Domnul primar rdspunde cd existd obligalia legald de a supune aprobdrii consiliului
local, pdnd la data de 1 martie, inilierea procedurii de concesionare/inchirierq a pajiEtilor
permanente disponibile din domeniul public al UAT Comuna Stoene;ti, conform OUG
3412013. Existd cereri inregistrate la primdrie pentru izlazul Piatra qi pentru muntele Vija.
De aici rezultd, qi urgenla situaJiei care a impus convocarea consiliului de indat6, pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor comunei noastre. Avem solicitdri de la o asocialie
locald din satul Piatra gi de la localitatea Dobreqti, Judelul Arge;. Inilierea procedurii se

face conform art. 9 din OUG 3412013 ,,Pentru punerea tn valoare a pajiqtilor allate in
domeniul public al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor qi pentru folosirea
eficientd a acestora, unitdlile administrativ-teritoriale, prin primari, tn conJbrmitate cu
hotdrdrile consiliilor locale, tn baza cererilor crescdtorilor de animale, persoane fizice
sau juridice avdnd animalele fnscrise in RNE, tncheie contracte de concesiune/inchiriere,
in conditriile legii, pentru suprafe\ele de pajisti disponibile, proporlional cu efectivele de

animale delinute tn exploatalie, pe o perioadd cuprinsd intre 7 Si l0 ani." Inilierea
procedurii de concesionare/inchiriere se face numai prin hotlrdrea consiliului local,
conform legii, pentru toate pajiqtile permanente disponibile in comunf,, se va respecta, ca
qi p6nd acum, art. 9 alin. (7"3) din OUG 3412013, care prevede urmdtoarele:

,,Concesiunea/inchirierea pajistilor permanente aflate in domeniul public/privat al



comunelor, ora$elor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de
preferinld al asocia{iilor patrimoniale ale membrilor colectivitdlii locale, proprietari de
animale inscrise tn RNE", ceea ce inseamnd cd drept de preferinld au asocialiile
constituite pe raza localitdlii StoeneEti. Unde nu sunt cereri izlazurlle rdmdn in refacere.
Eu nu vreau s[ vind cei de la Dobreqti sd pascd animalele la Coteneqti, aqa ceva este
exclus, din punctul meu de vedere! Trebuie sd preia in asociere animalele din satul
respectiv. Izlazurlle aparlin domemiului public qi sunt in moqtenirea comunitdlii dtn raza
lrecdruia ;i un cuv6nt hot5rdtor au qi locuitorii aronda!i izlazului respectiv, in acelaqi timp
sd respectdm Ei legile care stau labaza concesiondrii/inchirierii izlazurilor. Propunerea de
proiect a domnului consilier local Iosifescu Cdtdlin este incompletd, nu cuprinde toate
elementele necesare. Eu am solicitat sd aprobe consiliul local inilierea procedurii de

concesionare/inchiriere a disponibilului de pajiqti permanente ale UAT Comuna
Stoeneqti. Concesionarea/inchirierea pajistilor permanente ale UAT Comuna Stoeneqti sd

se efectueze cu respectarea dreptului de preferinld al locuitorilor din comund conform art.
9 alin. (7"3) din OUG 3412013, iar pajiqtile disponibile pentru care nu sunt depuse
propuneri/cereri de concesiune/inchiriere conform legii rdmdn in refacere aga cum au
stabilit membrii colectivitdlii locale proprietari de animale inscrise in Registrul Nalional
al Exploataliilor, rzlazurile aparlin comunitalii qi sunt moqtenite din moEi strdmoqi.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin propune sd se aprobe de c[tre consiliul
local inilierea procedurii de inchiriere a pajiqtilor aparlindnd UAT Comuna StoeneEti,
propunere c[reia i se dd citire.

Doamna consilier local Mizgaciu Pdunila propune sd se aprobe de citre consiliul
local proiectul in forma iniliata de domnul primar. care cuprinde toate aspectele, sd se

respecte dreptul de preferinld al locuitorilor Cominei Stoenegti, nu este normal sd vind cu
animalele din alte pdrli, atdta timp cdt mai existd animale crescute pe raza comunei
noastre.

Domnul consilier local Enaru Nicuqor declari cd este de acord cu inchirierea
rzlazurrlor, pentru c5, astfel, prin contract, se vor face lucrdri de cur[lenie Ei intre{inere.
cu indepdrtareamdrdcinilor care au crescut pe aceste suprafele de teren.

Domnul primar aminte;te c6, in ultimii ani, doar primdria a ftcut lucrdri de curdlire
pe rzlazun. Sunt bani alocali de la buget pentru aceste lucrdri, legea ne obligd sd angajdm
o firmd specializatd. Sunt cazuri in care un sfeft din izlaz este, de fapt, pddure de
mdr[cini. Vom identifica o ltrmd specializatd in acest an, avem resursele pentru
suslinerea financiarS.

Domnul consilier local Iosifescu CAtalin susline folosirea beneficiarilor Legii
41612001privind venitul minim garantat la aceste acliuni.

Domnul primar rdspunde cd i-a folosit pe acegti beneficiari qi in trecut.
Domnul consilier local Chingaru Costinel semnaleazd, cd trebuie abordatd o viziune

pe termen lung in privinla inchirierii izlazurilor, pentru cd aceasta se face pe mai mulli
ani. Membrii colectivitalii locale trebuie sd fie informali gi indrumali sd se organtzeze in
asocia{ii patrimoniale, sd dezvolte ferme de profil, nu doar sd primeasci subvenlii ftr[ sd

realizeze investilii.
Domnul consilier local Stuparu Constantin spune cd a inifiat in trecut o campanie de

a str6nge semndturi in vederea infiin{[rii unei asocialii, dar s-a izbit de opozifia unor
cetdleni din satul Cotenegti, astfel c5 este dificil s[ uneqti oamenii intr-o asocia]ie.



Domnul consilier local Vasile Gheorghe afirm[ cd in satul Piatra existd infiinlatb o
asocialie a crescdtorilor de animale constituitA conform legii ;i care benefi crazd de
dreptul de inchiriere.

Domnul consilier local Negule! Adrian sus{ine cd qi crescdtorii de animale din satul
Slobozia pot sd vind in asocia{ia constituitd in satul Piatra.

Domnul primar rdspunde cd cetSlenii au fost informali in mod constant cu privire la
aceste aspecte in ultimii ani. In cazul satului Piatra, cetd{enii s-au organizat in asociafie,
care are posibilitatealegald" de a prelua qi efective de animale ale localnicilor din celelalte
sate ale comunei noastre.

Nefiind inscrieri la cuvAnt, se supune la vot proiectul ini{iat. Proiectul se adoptd cu
zece voturi pentru, doud ablineri, ale domnilor consilieri Vf,caru Marian Ei Stuparu
Constantin, Ei un vot impotrivd, al domnului consilier Iosifescu Cdtdlin. Vot deschis.

2. Diverse.
Domnul consilier local Vasile Gheorghe semnaleazd problema ldmpilor de iluminat

public in satul Piatra.
Domnul primar precrzeazd c[ se vor achiziliona aproximativ gaptezeci de ldmpi cu

becuri cu led, economice, care vor fi montate acolo unde se impune, informez, de
asemenea, consiliul cd CEZ, care este obligat sd facd intervenlii pe cele dou[ relele de
medie qi joasd tensiune, nu iEi face datoria pe deplin, n-a fbcut intervenlia pdnd cdnd noi
executivul prirndriei am fbcut intervenfia qi am eliberat releaua avanatdprin c[derea unui
brad peste firele de inalti tensiune.

Domnul consilier local Pojald Alin spune cd nu au fost probleme in furnizarea apei
in satul Coteneqti.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin dfirma cd lipsesc lampile de iluminat in
zona drumului de acces cdtre proprietatea domnului Cristescu in satul Lunca Gdrtii. De
asemenea, susline necesitatea montdrii unor oglinzi de circulalie in acest sat.

Domnul primar rdspunde cd zona vizatd, este drum de acces in proprietatea
domnului Cristescu, nu face parte din drumul de interes local aparlinind domeniului
public ;i informeazd, cd, se va face revizie la toate ldmpile din localitate Ei se vor monta
oglinzi de circulalie unde este necesar.

Nemaifiind inscrieri la cuv6nt, se declard inchisd gedinla.

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan
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