
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENE$TI
JUDETUL ARGE$

Proces-verbal al qedinlei ordinare
din 12.02.2020

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

qedinla ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, confotm dispoziliei de

convocare nr.44 din06.02.2020,la care au fost prezenli 13 consilieri din 13 in funclie.
La Eedinla publicd participa un grup de locuitori din Comuna Stoeneqti.

Se propune ca preqedinte de gedintf, domnul Luca Ion de cdtre domnul consilier
Pojal[ Alin. Se supune la vot propunerea. Se voteaza in unanimitate. Vot deschis.

Domnul presedinte de sedintd dd cuvdntul domnului Lulescu Dan, secretar

general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la sedinta trecutd, din data de

08.01.2020. D-l presedinte de qedintd intreabd dacd sunt obiectii la procesul verbal citit.
Nefiind obiectii se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se voteazd in
unanimitate. Vot deschis.

D-l presedinte de sedintd supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind acordareraviz pentru eliberarea certificatului de

urbanism si autorizatiei de lucrari bransament electric monofazat la Miloq Gabriela -
Loredana, din Comuna Stoeneqti, sat Slobozia. Initiator primar.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii/concesionarii unei suprafete de

teren de 70000 mp situat in Comuna Stoenesti, sat Piatra - cariera de calcar. Initiator
primar.

3. Proiect de hotarare privind insuqirea constatdrilor qi mdsurilor stabilite de cdtre

Camera de Conturi Argeq prin Raporlul de audit financiar din perioada 05.09 -
28.12.2018. Initiator primar.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. Initiator
prlmar.

5. Diverse
Se aprob[ in unanimitate. Vot deschis.
1. Proiect de hotarare privind acordare

urbanism si autorizatiei de lucrari bransament
Loredana, din Comuna Stoeneqti, sat Slobozia.

Se dd cuvantul doamnei consilier Mizgaciu Pdunila pentru a prezenta raportul

comisiei de specialitate, comisia economica, buget finante, administrarea domeniului
public si privat, comert, agriculturf,, urbanism Ei dezvoltare. Comisia acordd avrz

favorabil proiectului initiat.
Nefiind inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul initiat. Se adoptd in

unanimitate. Vot deschis.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii/concesionarii unei suprafete de

teren de 70000 mp situat in Comuna Stoenesti, sat Piatra - cariera de calcar.

aviz pentru eliberarea certificatului de

electric monofazat la Milos Gabriela -



Domnul primar, in urma intdlnirilor qi disculiilor purtate cu locuitorii in satul Piatra,
propune consiliului local sa respinga acest proiect de hotdrdre.

/ Nefiind inscrieri la cuvant, domnul pre;edinte de qedinli supune la vot proiectul
/ initiat. Se voteazd. Proiectul este respins in unanimitate. Vot deschis.

3. Proiect de hotarare privind insuEirea constatdrilor Ei mdsurilor stabilite de cdtre
Camera de Conturi ArgeE prin Raportul de audit financiar din perioada 05.09 -
28.12.2018.

Domnul consilier Iosifescu C[tdlin intreaba despre ce este vorba?
Se dd cuvantul doamnei contabile Ionescu Doina pentru a explica ce scrie in decizia

Camerei de Conturi Arges.
Domnul consiliei Iosifescu Catalin solicitl citirea in qedinla publica a deciziei

Camerei de Conturi Argeq Ei a adresei aferente.
Domnul presedinte de sedintd dd cuvdntul domnului Lulescu Dan, secretar general

al comunei, pentru a citi decizia Camerei de Conturi Argeq nr. 42ll inregistratd cu nr.
268128.01.2020, precum Ei adresa Camerei de Conturi Argeq m.269128.01.2020.

Doamna contabild ia in discutie cele trei mdsuri neduse la indeplinire pana la data
de 28.01 .2020:

-la mdsura nr. 5 din decizianr. 42122.10.2018, care reprezintd amenzi neincasate,
se lucreazd, preconizez capatTala data care ne-a fost oferita pentru prelunigire sa fie dusa
la indeplinire;

-la mdsura nr. 7 din aceeasi decizie nr 42122.10.2018, care reprezintd diferenle
neincasate la impozitul extravilan, ne asumdm raspunderea ca va fi dusd la indeplinire la
termenul stabilit;

-mdsura nr. 1 din dispozitia 42122.10.2018 ira inform ez cd a fost dusa la indeplinire
si va facem dovada dupa borderou si dupa chitantele taiate in acest sens.

Se dd cuvAntul doamnei Mizgaciu Pdunila pentru a prezenta raportul comisiei de
specialitate, comisia economica, buget finante, administrarea domeniului public si privat,
comelt, agricultura, urbanism si dezvoltare. Comisia acorda avrz favorabil proiectului
initiat.

Nefiind inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul initiat. Proiectul se adoptd cu
10 voturi penttu, doua abtineri ale domnilor consilieri Vacaru Marian'si Stuparu
Constantin, si un vot impotriva al domnului consilier Iosifescu Catalin. Vot deschis.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul2O2O.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei contabile pentru a explica ce

este cuprins in documentele rcalizate pentru bugetul local pe anul2020.
Domnul consilier Iosifescu Cdtdlin aduce la cunoqtin![ cd, a formulat trei

amendamente la proiectul de buget.
Domnul primar rdspunde cf, domnul consilier Iosifescu Cdtalin nu a depus niciun

amendament inregistrat ca atare, tar, in cadrul comisiei de specialitate a fEcut trei
propuneri de amendamente Ei anume: loc de joacd pentru copii pe terenul fostei primdrii
Bddeni - 20.000 lei; construirea unui pode! la JuicuE - 30.000 lei; suplimentarea alocdrii
bugetare pentru actlitatea culturald pentru infiinlarea unui ansamblu de dansuri - 30.000
lei. Referitor la aceste propuneri, domnul primar precizeazd, urmdtoarele: loc de joac[ s-a
rcalizat in urma unei sponsorizdri, cu 0lei cheltuili de la bugetul comunei, iar la c6teva
zile de la darea in exploatare, reporterul E. Vasile de la Argeq TV a aftmat,,Primarul
dsta nu mai avea alte lucruri de fdcut in comun[ !?", locul de joacd se va face, finanlat tot



pdn sponsorizdri, fErd bani de la bugetul local; podelul in satul Bddeni, punctul Juicuq se
poate realiza ar bani de la bugetul local dac[ este prins in inventarul bunurilor ce
constituie domeniul public al U.A.T. Comuna Stoenegti, avem 200.000 lei alocali in
proiectul de buget, pentru reparalli drumuri qi poduri, dacd nu este pe domeniul public
podelul se va face cu oamenii din comund care beneficiazd de ajutor social, fdri bani de
la bugetul local, altfel riscdm sancliuni de la Curtea de Conturi dacd cheltuim banul
public pe domeniul privat al cetdlenilor; pentru activitatea culturald avem alocare de la
buget 30.000 lei, urmeazd sd analizdm opoftunitatea infiinldrii unui ansamblu de muzicd
sau dansuri.

Se dd cuvdntul doamnei Mizgaciu Pdunila pentru a prezenta raportul comisiei de
specialitate, comisia economica, buget finante, administrarea domeniului public si privat,
comeft, agricultura, urbanism si dezvoltare. Comisia acorda aviz favorabil proiectului
initiat.

Nefiind inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul initiat. Se adoptd proiectul cu
12 voturi pentru, o abtinere a domnului consilier Iosifescu Catalin, niciun vot impotriva.
Vot deschis.

5. Diverse
Domnul consilier Iosifescu Catalin doreste sa propuna scoaterea la licitatie a

islazurilor din localitate pentru a se strdnge bani la bugetul local.
Domnul primar precizeaza ca islazurile sunt un bun al comunitatti din zona

respectiva si ca a dorit mereu rdm6nerea acestora in administrarea cetatenilor si
exploatarea lor de catre comunitatea locala: ,,Prin propunerea de scoatere la licitatie a
islazurilor din localitate anumite grupuri de interese urmdresc, de fapt, aducerea altor
ferme de vaci la pdscut pe islazul comunitdlii t'oastre, de aceea m-am opus, a se vedea
modelul din satul Piatra. Consiliul local este, desigur, forul decizional, eu execut ceea ce
se hotdrdqte in Consiliu".

Unii dintre locuitorii comunei semnaleazd problema camioanelor incdrcate cu
lemne care circuld pe podurile cu tonaj limitat.

Domnul primar r[spunde cd anunld polilia, s-au dat amenzi Ei in trecut,
administratorul drumului in cauzd este Consiliul Judelean Argeq.

Un grup de locuitori susline cd nu existd drumuri asfaltate in satul Lunca G6rtii, nu
funclioneazd alimentarea cu ap6, conducta de alimentare cu apd a fost amplasatd greqit,
pentru cd ingheald meteu, cd erau necesare consultdri cu locuitorii privind cariera de
piatrd, cd nu existd consilier local din satul Lunca Gdrtii, acest sat nu are pl[cu{e
inscriplionate cu numele localitalii, nu sunt l[mpi de iluminat public, cd sunt dificulta{i in
colectarea gunoiului din punctele greu accesibile, cd existd necesitatea montdrii unui gard
in zona unde intorc tirurile.

Domnul primar rdspunde cd locuitorii care semnaleazd lipsa apei nu pl[tesc nimic
pentru acest servicitt, s-a dat comanda de placule inscriplionate cu numele satului Lunca
Gaftii, asfaltare are loc in cursul acestui an, se trece la modernizarea iluminatului public
la periferia comunei, se monteazd becuri economice, deja au fost montate 250 de astfel de
becuri qi se monteazd,in continuare, echipa de mentenanli se deplaseazd in satul Lunca
Gartii, dupd achrzilia ldmpilor de iluminat se vor monta inainte de sdrbdtorile pascale, se

anahzeazd posibilitatea instaldrii de panouri solare fotovoltaice pentru locurile unde nu
existd alimentare cu energie electricd, se vor pune la dispozilie containere mari pentru
colectarea gunoiului din punctele greu accesibile, investilia pentru reahzarea unei noi



captdrt de ap[ in satul Lunca G6rtii va aduce gi inchiderea locului cu gard, astfel nu se vor
mai putea intoarce tirurile in locul menlionat.

Unii locuitori suslin necesitatea asfdtArii in zona Brdgeqti, din satul Piatra, unde nu
existd nici alimentare cu apd, apar frecvent probleme in furnizarea energiei electrice, sunt
difi cu1t61i in colectarea gunoiului.

Domnul primar rdspunde cd nu este adevdrat cd nu existd relea de alimentare cu apf,

in zona Brigeqti, furntzarea apei se face dupd un program bine stabilit, de c6tre mecanicul
de intre{inere, in func}ie de starea vremii, atunci cAnd este secetS, debitul apei scade;
problemele cu colectarea gunoiului au apdrut dupd desfiinlarea platformelor de colectare,
asfaltare se poate face numai dupd verdictul pus de expertiza proiectantului, dacd se poate
asfalta acolo, primdria a fEcut tot ce era posibil legal, s-a transformat o potecd de vaci in
drum accesibil pentru autovehicule.

Domnul consilier Pojald Alin rdspunde cd satul Piatra, de care aparlrne zona
Br[geEti, a fost in ultimii ani prioritatea numdrul 1 a Primf,riei Comunei Stoeneqti qi

menlioneazd cd nu este comunaPratra, ci satul Piatra, unul dintre satele componente ale
Comunei Stoeneqti.

Un grup de locuitori susline necesitatea montdrii a doud l[mpi
zonaYalea Jocilor.

Domnul primar rdspunde cd se realizeazd odatd. cu rezolvarea
satul Lunca Gartii.

Unii locuitori sesizeazd" depozitarea gunoiului menajer de cdtre vrzitatorri
bucureEteni pe uli1a Iazul Morii din satul Lunca Gartii.

Domnul primar rdspunde cd aduce in zond. doud containere pentru colectarea
selectivd a gunoiului. '

Un grup de locuitori semnaleazd problema sistemului mixt de colectare selectiv6 a

gunoiului, drept pentru care au strAns semndturi.
Domnul primar precizeazd, cd s-a incheiat contractul de furnizare a acestui serviciu

public la nivelul judelului de cdtre Consiliul Judefean gi, astfel, s-a trecut la sistemul de

colectare din poartd in poartd.
Unii locuitori intreabd dacd fondul de salarii prevdzut in proiectul de buget publicat

este realizat in funclie de productivitatea muncii. De asemenea, sesizeazd probleme cu
camioanele care transportd argila din punctul Miriula Ei care murddresc drumul public.

Domnul primar rdspunde cd fondul de salarii prevdzut in proiectul de buget publicat
este realizat in funclie de criteriile stabilite de lege, lindnd seama qi de criteriile de

performanld, funclionarii din primdrie indeplinesc mai multe sarcini, lindnd locul ;i
pentru posturile neocupate, astfel se face economie la bugetul local, banii rdm6n in
execedent qi sunt folosili pentru investilii, care s-au fEcut qi se vor face in continuare, iar
in ce priveqte camioanele care transportd argild, acolo este montatd o sta{ie de spdlare de
cdtre Holcim.

Un grup de locuitori sesizeazd, necesitatea inlocuirii a 100 metri de conduct6 de apl
in satul Piatra. Domnul primar promite cd se va inlocui segmentul de conductd afectal.

Un grup de locuitori solicitd imbun[tdlirea accesului la informa]iile privind
activitatea Consiliului Local, pentru a fi in tem6.

Domnul primar amintegte cd cetdlenii comunei sunt reprezentafi, conform legii, in
primul rAnd de cdtre consilierii locali, care au obligalia de a se intdlni cu cetdtenii ;i

de iluminat public in

iluminatului public in



totodatd, informaliile de interes public sunt afiqate la avizierul primdriei, c6t Ei pe adresa
de intemet oficiald a primdriei: https://primariastoenestia!.rol

Nemaifiind inscrieri la cuvant, se declara inchisa sedinta.

Presedinte sedinta,
Luca Ion Secretar general al Comunei,

Lu{escu Dan

*wd


