
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENESTI
JUDETUL ARGE$

Proces-verbal al qedinlei ordinare
din 11 .03.2020

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

Eedinla ordinard a Consiliului Local al Comunei StoeneEti, conform dispoziliei de

convocare nr.90 din 03.03.2020,|a care au fost prezenli 12 consilieri din 13 in func{ie,
domnul consilier Chingaru Costinel a fost absent.

Domnul preqedinte de sedin{d dd cuv6ntul domnului Lulescu Dan, secretar
general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la sedinla trecut6, din data de

27.02.2020. D-l preqedinte de Eedint[ intreabd dacd sunt obiectii la procesul verbal citit.
Nefiind obieclii se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se voteazd in
unanimitate" Vot deschis.

D-l preEedinte de Eedin{d supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. Proiect de hot[rAre privind inchiderea contului anual de execu{ie al anului

bugetar 2019. Iniliator primar.
2. Proiect de hotdr0re privind rectificarea bugetului local, secliunea func{ionare ;i

dezvoltare. Iniliator primar.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea vtilizdrii unor sume din fondul de rezervf,

bugetard al anului 2020 pentru achizilionarea de semne de circulalie Ei lucrf,ri de reparalie
la imobile afectate de calamitdlile din 5/6 februarie a. c. Iniliator primar.

4. Proiect de hot[rdre privind aprobarea studiului de oportunitate, documenta{iei
de atribuire, precum qi a modelului de contract de inchiriere a suprafelelor de pajiqti
permanente disponibile din domeniul public al UAT Comuna Stoeneqti. Iniliator primar.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea studiului de oportunitate privind
,,Introducere teren ?n intravilan gi reglementare urbanisticd in vederea qonstruirii -
Pensiune turisticd". Iniliator primar.

6. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. Proiect de hotdrdre privind inchiderea contului anual de execulie al anului

bugetar 2019.
Se dd cuvintul doamnei consilier local Mizgaciu Pdunila pentru aprezenta raportul

comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald, buget-finan{e,
administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, mediu, urbanism etc.

Comisia acordd aviz favorabil proieclului iniliat.
Domnul consilier local Iosifescu C[tdlin spune cd sunt creanle neincasate de

2.500.000 lei, dintre care 1.500.000 lei sunt taxe din amenzi, iar diferenla de 1.000.000
lei sunt taxe qi impozite.

Domnul primar rdspunde cd suma amenzilor neincasate este mai mic[, ci aceasd

disculie face obiectul secliunii Diverse, cd acum se dezbate execulia bugetard, adicd

modul in care s-a cheltuit banul public aprobat de Consiliul local, intrebarea cu amenzile



nu face obiectul dezbaterii proiectului de fa16, se poate discuta la Diverse, sd md ierte
Dumnezeu, dumneata ai amendd nepldtitd?

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin solicit[ sd se afigeze la avrzierul primdriei
amenda lui, de ce nu s-au afiEat amenzlle pdn[ acum?

Domnul primar rdspunde cd nu se poate decdt dupd ce se face situalia privind
debitele restante, nu pot sd afiqez ceva aiurea, am venit la gedinla consiliului drn 12

februarie a.c. cu proiectul privind insuqirea constatdrilor gi mdsurilor stabilite de cdtre
Camera de Conturi Argeq, care se referd inclusiv la amenzlle neincasate, prin decizia
Camerei de Conturi Argeq noi avem sarcind sd facem toate demersurile legale necesare

pentru incasarea acestora, este un cetdlean cate are peste 50.000 lei de platd din amenzi,
noi eviden{iem toate aceste debite din amenzi in evidenla contabild, suntem obligali sa

ducem la indeplinire mdsurile prevdzute de lege. Am ftcut documentajia necesard s,i am

trimis peste 50 de dosare la instanla de judecatd pentru executare, se scot sumele din debit
in urma soluliondrii acestora in instan![, au venit numai sdptdmdna trecutd aproximativ
300.000 lei, toate amenzile sunt in evidenla noastrd Ei facem demersurile conform
instrucliunilor Camerei de Conturi Argeq, am mai spus qi anterior cd amenzile ne trag in
jos la bugetul comunei noastre.

Domnul pre;edinte de qedinl[ Luca Ion precizeazd cd Ei alte prim[rii au astfel de

debite restante din amenzi.
Domnul consilier local Iosifescu C[tdlin susline cd este ilegal sd nu se dea

adeverin{I APIA decdt dupd plata taxelor Ei impozitelor de cdtre cetSlean.
Domnul primar precizeazd, c6 niciun cet[lean nu primeqte adeverin{d pe terenul

pentru care nu pldteEte impozitul anual la bugetul cornunei noastre. Nu se poate sd

incaseze cetSleanul subvenlie de la APIA pentrdterenurile pe care nu pldteqte impozitele
datorate. Nu avem restan{e la impozitul pe cl[diri Ei curli - construcfii. stam rdu la
incasarea impozitului pe terenurile care fac obiectul subvenliondrii APIA. Cei care au

unul sau doud hectare de obicei pldtesc, au datorii cei care au mai multe hectare.
Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se supune la vot proiectul inifiat. Proiectul se adoptd

cu 11 voturi pentru, o ablinere a domnului consilier local Iosifescu Cdtdlin, niciun vot
impotrivd. Vot deschis.

2. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local, secliunea funclionare Ei

dezvoltare. Iniliator primar.
Se dd cuvdntul doamnei consilier local Mizgaciu Pdunila pentru a prezenta raportul

comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald, buget-finanle,
administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, rnediu, urbanism etc.

Comisia acordd aviz favorubil proiectului iniliat. Precizeazd cd este vorba de 500.000 lei
care au venit, prin adresf,, de la Consiliul .Iudelean Argeq, cu destinalie speciald pentrn
investiliile demarate.

Nefiind inscrieri la cuv6nt, se supune la vot proiectul iniliat. Proiectul se aprobf, cu

11 voturi pentru, o ablinere a domnului consilier local Iosifescu Cdtdlin, niciun vot
impotrivd. Vot deschis.

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea utilizdrii unor sume din fondul de rezervd
bugetard al anului 2020 pentru achizilionarea de semne de circula{ie qi lucrdri de reparalie
la imobile afectate de calamitdlile din 5/6 februarie a. c. Iniliator primar.

Se dd cuv6ntul doamnei consilier local Mizgaciu P6unila pentru aprezenta raportul
comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald, buget-finanJe,



administrarea domeniului public Ei privat, gospoddrire comunald, mediu, urbanism etc.
Comisia acordd avrz favorabil proiectului iniliat.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin propune limitarea sumei alocate pentru
lucrf,ri de reparalie la acoperiEul bisericii la 5.000 lei, pentru cd: ,,biserica nu este in
administrarea primdriei, biserica este afacerea popii, biserica este privatd, popa este
privat".

Doamna consilier local Mizgaciu Pdunija spune cum sd fie afacerea popii?!
Doamne! Ai zis o prostie! Biserica e un bun de care ne folosim toli!

Domnul consilier local Iosifescu C[t5lin intreabd cu ce sumd au fost aiutali cetdlenii
din satul Coteneqti c[rora le-a ars casa in totalitate anul trecut?

Domnul primar rdspunde cd au lost ajutali cu suma de aproape 20.000 lei, din care
5.000 lei de la bugetul local, diferenla fiind bani provenili din donalii. Biserica din
Slobozia este un bun al comunitdlii din care face parte, adicd satul Slobozia. Noi
intotdeauna am sprijinit bisericile, casele de adunare, de exemplu centrala termicd de la
casa de adunare Coteneqti este montatd cu bani investili de primdrie. De asemenea, am
sprijinit biserica de la Coteneqti cu refacerea in intregime a acoperiEului, biserica de la
Bddeni cu alei betonate, cea de la Slobozia cu releaua de incdlzire centrald. Calamitdlile
din 516 februarie a.c. au produs pagube, noi am realizat un calcul estimativ, pe baza
referatului fdcut de preotul care slujeqte acolo qi a constatdrilor noastre, am depus in
documenta{ia justificativd pe care o aveli poze cu p[rlile afectate din acoperiq. Eu cred cd,
la ora actual6, comunitatea de acolo, care este imbAtranit5, nu poate sd suslin6, s5 fac6
fa!d,la asemenea cheltuieli. Eu am fost acolo ;i am discutat cu locuitorii, cu enoriaEii,
ace;tia mi-au spus cd nu pot supofia nici m6car manopera, dar la manoperd nu vreau sd

angaJez banul public, deci banii aloca(i sunt riumai pentru materialele de construclie
necesare pentru repara\ir conform estimdrii fdcute, vrem sd avem o marj6, dacd dupa
achrzilre mai rdmdn bani, ei se intorc in bugetul local. Eu v-am prezentat toate
documentele legale, dacd consiliul local zice da, eu execut, dacd, zice nu, eu nu execut.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin intreabd de cAnd este autorizatd doamna
consilier local Mizgaciu Pdunila sd evalueze pagubele?

Doamna consilier local Mizgaciu Pduni{a rdspunde cd evaluarea nu ii apar{ine, ci
este a unei firme specializate in lucrdri de reparalii in construc{ii.

Domnul primar precrzeazd nu este o not[ de evaluare a pagubelor, ci s-a ftcut doar
o listd de materiale, cd materialele de construclie necesare pentru reparalia acoperiqului se

scot pe SICAP, poate s[ fie mai mult sau mai pufin, noi nu putem pl6ti cum vrea cineva,
dar aqa cum se cere legal sd pldtim, chiar dacd fixdm o sumd mai mare este posibil s6 nu
se cheltuie, pe noi ne intereseazd, sd, nu dep[;im suma respectivd, sd 15sdm o marjd de
toleranld, pentru c[ suma care nu se cheltuie rdmdne in contul Ei in vistieria primdriei, nu
bagd nimeni banii in buzunar, noi am frcut, in urma intrebdrii reprezentantului care
comercializeazd. materialele de construclii Lindab, Bilka Ei o a treia societate, in urma
adresei trimise de aceqtia a rczultat suma pe care v-am pus-o aici pe tapet, sumd care s[
acopere numai costul materialelor, adicd jgheaburi, c6rlige, tabld, Euruburi de prindere,
scdnduri, Etacheli, folie, cuie qi tot ce trebuie, frrd manoperd, totul se cumpdrf, cn factur6.

Doamna consilier local Mizgaciu Pdunila r[spunde cd e vorba de o sumd estimata
care a fost g6nditd sd acopere costul strict al materialelor de construc{ie necesare pentru
refacerea acoperigului bisericii.



Domnul consilier local Enaru NicuEor aminteEte cd la o Eedinla de consiliu local
anterioarf, a fEcut o propunere sd amenajdm ulila bisericii din satul Slobozia, se poate
face ceva, chiar dacd nu are legdturd cu acoperiEul?

Domnul primar rdspunde cd reparalia la acoperi; trebuie fdcutd in regim de urgen![
pentru cd efectiv plou[ in bisericd, ulila o pietruim, de asfaltat e mai greu, pentru cd nu
indeplineqte condiliile legale la 15!ime, ganfuri, plus cd asfaltarea in comuna noastrd se

face intr-o ordine prioritard, acolo unde se poate face o lucrare de asfaltare, drumurile
importante Ei de interes local s-au asfaltat, ulicioarele pe care le vrem noi asfaltate, multe
dintre ele nu indeplinesc standardele ca sd putem face proiect pe ele, trebuie si aib[
minim trei metri 15!ime plus un metru pentru rigole, intr-o qedinld de consiliu local
viitoare stabilim unde mai asfaltdm, cu alocare corespunzdtoare din bugetul local,
secliunea dezvoltare, investilii hotdrdte de consiliul local.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt, se supune la vot proiectul iniliat. Proiectul se aprobd
cu 10 voturi pentru, o ablinere a domnului consilier Iosifescu CatAlin Ei un vot impotrivd
al domnului consilier Vdcaru Marian. Vot deschis.

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului de oportunitate, documentaliei
de atribuire, precum gi a modelului de contract de inchiriere a suprafelelor de pajiqti
permanente disponibile din domeniul public al UAT Comuna StoeneEti. Iniliator primar.

Se da cuvAntul doamnei consilier local Mizgaciu Pdunila pentru a prezenta raporlul
comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald, buget-finanle,
administrarea domeniului public qi privat, gospod6rire comunald, mediu, urbanism etc.
Comisia acordd avrz favorabil proiectului iniliat.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin iptreabd dac[ domnul secretar general al
comunei garanteazd cd e legal acest proiect de hotardre iniliat de domnul primar, in
legdturd cu punctul acela cu dreptul de preferinld al asocialiilor membrilor comunitdlii
locale crescdtori de animale inscrise in RNE.

Domnul primar rdspunde cd intrebarea nu formeazd obiectul dezbaterii pe proiectul
de fa!d, asta este teaba comisiei de licitalie, din care face parte un reprezentant al
direcliei agricole, un reprezentant al finanlelor publice, ceilalli trei din partea consiliului
local qi al primdriei, comisia de licitalie va rdspunde de legalitate, acum se discutd
aprobarea caietului de sarcini qi a modelului de contract conform legilor in vigoare.

Domnul secretar general al comunei precizeazd, ca existd qi sunt puse la dispozilia
consiliului local documentalia de atribuire a cdrei aprobare se cere prin proiectul de fa{[,
referatul intocmit de domnul primar in calitate de iniliator al acestui proiect, sunt intrunite
toate elementele din punct de vedere juridic, practic intreaga documentalie este copiat[
dupd lege, nu avem voie sd facem altceva! Nu putem sd intervenim noi, nu sunt dispozilii
pe care le-am inventat noi, asa spune legea.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin spune cd acum 4-5 ani cAnd s-au licitat
munlii, a fost o licitalie cu prag maxim, domnul primar a fEcut un caiet de sarcini prin
care a impus acest prag maxim.

Domnul primar rdspunde cd atunci s-au respectat legile in vigoare la acea vreme,
prelul de plecare a fost fbcut conform legii, comisia de licitalie a avut in componen![ qi

reprezentanli de la direclia agricold Ei finanle publice, legea s-a modificat, actualmente a
sc[zut cantrtatea de masd verde la hectar, deci pre]urile au scdzut qi ele, pragul a fost
stabilit de caietul de sarcini, ca pre! de pornire, licitalia s-a desfEqurat cu plicuri inchise,
domnul consilier local Iosifescu CdtSlin este in necunogtinld. de cauzd.. nu s-a impus nicio



limita maximd, ci limita minimd la prelul de atribuire, de plecare! Acum, incdrcarea cu
masa verde este 180 lei, atunci era 400 lei, care inmullit cu numdrul de hectare eligibile
conform legii, a rezultat un pre! de plecare foarte mare. Domnul Vlad Adrian qi cu
doamna Solomon Georgeta au venit la licitalie, prelul de plecare era de aproximativ
27.000 lei, calculat dupd criterii stabilite de direclia agricol[, nu de cdtre noi, Solomon
Georgeta a oferit 28.000 lei, iar domnul Vlad Adrian a oferit 40.000 lei. Unde a fost
pragul maxim de care vorbili?

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin spune c[ pragul maxim a fost la prima
licitalie Ei propune organizarea unei licitalii cu strigare, iar banul sd facd diferenla in
desemnarea cdEti gdtorului.

Domnul primar rdspunde cd licitalia a fost cu plic inchis, deci nu exist[ prag
maxim, ci pre{ de plecare! Eu vd spun s[ citim cu to]ii legea, cd responsabilitatea revine
in partea executivului gi vreau sd proceddm conform legii! La comisia de licitalie vor
participa, conform legii, nu cum vrea primarul, reprezentanli ai direc{iei agricole, ai
finanlelor publice, consiliului local qi primdriei. Domnul consilier local Iosifescu C[tdlin
face diversiune cu rea voinld aici.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se supune la vot proiectul iniliat. Proiectul se aprobf,
cu 9 voturi pentru, trei ablineri ale domnilor consilieri Iosifescu Cdtdlin, Stuparu
Constantin qi Vdcaru Marian, qi niciun vot impotrivS. Vot deschis.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea studiului de oporlunitate privind
,,Introducere teren in intravilan ;i reglementare urbanistica in vederea construirii -
Pensiune turisticd". Iniliator primar.

Se da cuv6ntul doamnei consilier local Mizgaciu Paunila pentru aprezenta raportul
comisiei de specialitate, comisia pentru dezv6ltare economico-sociald, buget-finan{e,
administrarea domeniului public qi privat, gospod[rire comunald, mediu, urbanism etc.

Comisia acordd av rz fav orabil proiectului iniliat.
Domnul primar precizeazd cd in acest proiect este vorba despre construclia unei

pensiuni turistice a lui Bdlan Mihai, situatd in Valea Bddenilor, iar terenul pe care se

construieqte aceastd pensiune se afl5 in extravilanul localitifii. Pentru a intra in legalitate

;i a se putea construi consiliul local trebuie sd aprobe trecerea terenului pe care se

construieqte in intravilanul localitdlii in vederea intocmirii planului urbanistic zonal de

cf,tre solicitant.
Domnul consilier local Iosifescu Cdt[lin intreabd dacd doar el va trece in intravilan

sau Ei ceilalli proprietari, nu sunteli obligali sd-i oferili utilitali?
Domnul primar rdspunde cd este interesul proprietarului sd treacd acel teren in

intravilan, cheltuie o sumf, destul de mare de bani, iar in momentul in care primeqte
autonzalia de construclie noi menliondm condiliile pe care le avem in zona respectivd.

Nefiind inscrieri la cuvAnt, se supune la vot proiectul iniliat. Proiectul se aprobd cu
12 voturi pentru, nicio ablinere, niciun vot impotrivd. Vot deschis.

6. Diverse.
Preqedintele de Eedinld solicitd a se incepe dezbaterile la acest punct al ordinii de zi

prin a se da cuvdntul cetdleanului Paltin Mircea, locuitor al Comunei Stoene;ti, prezent
personal in qedinla publicd, acesta exprim0ndu-qi intenlia de a adresa consilierilor locali
o scrisoare deschisd. Se voteazd in unanimitate.

Paltin Mircea susline c5 s-a consultat cu alli cetdleni din comun[ qi cd problemele
semnalate sunt adevf,rate, respectiv cd pe toatd lungimea drumului na{ional intre



Cotenegti qi Stoeneasca nu existd pompe de apd de bdut, cum existd in Davideqti,
Hdrtieqti, Lucieni, cd trebuie mutat indicatorul de orientare pentru Crucea lui Mihai
Yiteazu chiar in dreptul monumentului, cd nu sunt curilate spaliile din fala cur{ilor de
cdtre cei care locuiesc acolo, cum se intdmpld in alte pdrfi. cd nu existd nicio rampd
pentru incdrcarea apei din r6ul Ddmbovila de cdtre autospecialele de intervenlie la
incendiu, cd trebuie tdiali mltritcinii care au crescut pe marginea drumului.

Domnul primar rdspunde cd a fost in urm[ cu 15 ani un proiect de alimentare cu apf,
potabila publicd, nu s-au montat pentru cd fiecare cetdlean are pompd in curtea proprie,
pompele montate au fost prdpddite Ei rupte de unii locuitori, cd pompierii au stabilit de
comun acord cu noi sd nu se facd rampe de incdrcare, c[ ei ahmenteazd de pe podurile
peste riul Ddmbovila. ei vin la intervenlii cu doud autospeciale pline cu apa, una de 9
tone Ei alta de 3 tone, dacd e nevoie vin qi cu o a treia autospeciald, oricum nu mai este
nevoie pentru cd vom avea hidranli montali conform proiectului, punctele de amplasare
sunt stabilite de cdtre pompieri, Crucea lui Mihai Yrteazu nu este cea indicata de
cet[leanul Paltin Mircea, ci aceea din fala primdriei, care dateazd din anul 1595, rigolele
e datoria cetSlenilor sd le cure{e, e obligalie prin lege, se sanclioneazdctt amendd cel care
in dreptul lui nu pdstreaz1 curdlenia, nu face curdlirea rigolei.

Preqedintele de qedinld invitd pe consilierii locali prezenli sd se inscrie la cuvAnt. Se
inscriu la cuvdnt, in ordine: Vasile Gheorghe, Enaru NicuEor, Iosifescu Cdtdlin, Stuparu
Constantin, Negule! Adrian, Mizgaciu P[uni!a. Lista este inchisd.

Domnul consilier local Vasile Gheorghe semnaleazi problema apei in satul Piatra,
vd rog sd venili sd constata{i ce putem face cu Eipotul acela de apd, debitul de ap6, dacd e
viabil sau nu. Se apropie sdrbf,torile, va dali seama in ce situa{ie vom fi! Sunt multi care
se referd la Eipot, dar nu Etiu unde se afld qipotul, ce debit are. Trebuie sd se gf,seascd o
solu!ie.

Domnul primar rdspunde cE sunt disculii avansate cu specialiEti avizali sd emitf, un
punct de vedere, e problema cu povarna, se consumd o mare cantitate de apf,, sdmbdta qi
duminica. Forajul de mare ad6ncime e o investilie inuti16, trebuie forat in zonele mai
joase. Cu tolii suntem interesali in rezolvarea problemei. Pentru banii investi{i acolo eu
r[spund, mai bine verific de zece ori decAt sd aloc bani degeaba. Poate reuqim sd
rezolvdm printr-o lucrare de reparalii urgente, se face mai rapid decdt o lucrare demaratd
pe investilii, unde procedura e mai greoaie.

Domnul consilier local Vasile Gheorghe spune cd la Uruitoare existd conductd, dar
nu mai funclioneazd pentnr c5 izvorul a secat acum sub nivelul conductei, nu e debit de
apa.

Domnul consilier local Enaru Nicuqor adreseazd rugdmintea sd se anunle cdnd se
trateazd, apa cu clor, qi solicitd primdriei sd facd o ?nchidere pentru stadion, bdielii care
vin acolo vor sd fac[ pe cheltuiala 1or aceastd inchidere.

Domnul primar rdspunde cd procedura e fEcutd impreunf, cu un specialist care face
analtza apei lunar, de la o firmd angajatb, de c6tre noi, iar Direclia de sf,ndtate publicd face
supracontrolul. Domnul primar rdspunde cd terenul de fotbal apar{ine Consiliului local,
intenlia estye s5 mai facem o investilie acolo Ei apoi inchidem. Nu e nevoie de bani de la
locuitori, putem face inchiderea, avem bani.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin spune cd a trimis pe Facebook gi Whatsapp
domnului primar qi domnului secretar general al comunei, legat de un proiect European
carc ar permite instalarea gratuit[ de WIFI in unele puncte mai circulate din comund,



ridica problema montdrii oglinzilor de circulalie, cd aveli la dispozilie 350.000 lei din
banii de la APIA cu care s-ar putea incepe amenajarea drumurilor care duc in Musceluri.

Domnul primar rdspunde cd oglinzi de circulalie se vor monta daci existi solicitare
scris[ din paftea ceti{enilor din zon6, banii de la APIA se duc acolo de unde se incaseazS, nu se

pot folosi acegti bani pentru a se face drumuri pe muscel, sunt bani cu destinalie special. Se ia
subvenlie de citre locuitori, iar dupd plrerea mea subven{ia se investeqte, nu se bagi in buzunar.

Domnul consilier local Stuparu Constantin intreabd dacS drumurile de pe Muscel sunt in
inventarul primSriei.

Domnul primar rispunde cd nu sunt, drumurile respective sunt cdi de acces in proprietd{ile
locuitorilor. Banii pe subvenlii se incaseazi de cdtre beneficiari, dar acestia nu investesc in
repararea drumului de acces.

Domnul consilier local Stuparu Constantin semnaleazd problema de la Cotene;ti,
stalia peco, de unde trebuie ridicate dalele, care reprezintd un pericol public pentru
circulalia rutier6, sd faceli o adresd sd le ridice. $anful de la Neagoe sd fie curdlat pentru a

indepdrla apa pluviald ce ar intra pe drumul asfaltat.
Domnul primar rdspunde cA vom face o adresd qi trebuie menlinut Eanlul fdcut

pentru scurgerea apei.
Domnul consilier local Negule! Adrian aratd, cd. Bragd Romel parcheazd, in mod

frecvent un autotren aparlindnd unei firme unde acesta este angajat ca qofer profesionist.
Parcarea in locul respectiv, unde se afld o troi1d, este nepermisS. gi incurcd circulalia gi

vizibilitatea celorlalli conducdtori auto qi propune amplasarea a 2-3 piloni pentru
impiedicarea parcdrii in locul respectiv.

Domnul primar spune cd am pus indicatoare pe toate drumurile din localitate Ei mai
prectzeazd cd am stabilit limita de tonaj la 2Q tone pentru podurile din Coteneqti qi

Bddeni, iar la podul din Lunca Gafiii limita este de 7,5 tone. Sd amendeze poli\ia dac[ nu
se respectd indicatoarele, ei au competenla dupd lege.

Doamna consilier local Mizgaciu Piunila solicitd sd se monteze o lampd, de iluminat
public la Gigi Liloi pentru trecerea peste canal qi o alta la tanti Stela. Sd facem ceva qi la
acoperiqul cdminului de la Slobozia. Mullumesc tuturor colegilor consilieri locali care au
votat pentru biserica de la Slobozie, o sd duc cuv6ntul colegului care n-a votat sd se ducd
sd cear6 voturi c6nd incepe campania electorald, il rog pe domnul coleg si publice pe
Facebook procesul verbal de la Eedinla asta.

Domnul primar rdspunde cd se continu[ achizilia qi montarea l[mpilor de iluminat
public, dar este imposibil sd montdm din stAlp in st0lp, nu sunt bani pentru asta, se

monteazd unde e posibil Ei unde trebuie. Ldmpile deja comandate prin SICAP sunt de

buni calitate qi economice, chiar dac[ nu sunt cele mai ieftine. Firma cu care lucrdm este
cea mai bun[ din !ard, lSmpile sunt romdneqti, am mai montat de la aceeaEi firm[ peste

200 de ldmpi pe drumul nalional qi pe drumul judelean, p6nd azi s-a ars o singurd lampd

Ei sunt trei-patru ani de c0nd au fost montate.
Nemaifiind inscrieri la cuvAnt. se declard inchisd sedinta.

Secretar general al Corn
Lr-r[escu Dan
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Pregedinte gedin!d,

6$ AlD


