
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENESTI
JI]DETUL ARGE$

Proces-verbal al qedinlei ordinare
din data de 25.06.2020

Azi, data de mai sus, in sala Clminului Cultural Stoeneqti, a avut loc qedinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr.
193 din 19.06.2020, 1a care au fost prezenli 12 consilieri din 13 in funclie, domnul
consilier Chingaru Costinel a fost absent.

Se propune ca pregedinte de Eedin![ domnul consilier Vdcaru Marian de cdtre
domnul consilier Vasile Gheorghe. Se supune la vot propurerea. Se voteazd in
unanimitate. Vot deschis.

Domnul presedinte de qedintd Vdcaru Marian dd cuvdntul domnului Lulescu Dan,
secretar general al comunei, pentu a citi procesul verbal de la gedinta trecuti, din data de
30.04.2020. DJ preqedinte de qedintd intreabd dacd sunt obieclii la procesul verbal citit.
Nefiind obieclii se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se voteazd in
unanimitate. Vot deschis.

D-l preqedinte de qedin!6 supune la vot sprq aprobare ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind instituirea unor mdsuri fiscale gi aprobarea procedurii

de anulare a accesoriilor aferente obligaliilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de cdtre conkibuabili de pe ruza
administrativ-teritoriald a Comunei Stoenesti. Iniliator primar.

2. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. Proiect de hotdrAre privind instituirea unor mdsuri fiscale gi aprobare.a procedurii

de anulare a accesoriilor aferente obligaliilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de cdtre contribuabili de pe raza
administrativ-teritoriald a Comunei Stoenesti. Iniliator primar.

Se dd cuv6ntul doamnei consilier local Mizgaciu Pdunila pentru a prezenta raportul
comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald, buget-finan[e,
administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, mediu, urbanism etc.
Comisia acordi aviz favorabil proiectului in forma ini1ial6.

Domnul primar face cAteva preciz6ri privind proiectul de fa!d, care este necesar
pentru transpunerea in practicd qi executarea dispoziliilor Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020 care instituie unele mdsuri fiscale, ceea ce ne permite
anularea dob6nzilor, penalitdtilor aferente obligaliilor fiscale, amenzi, pentru aceasta cei
interesali trebuie sd depund notificare la primdrie p6n6 la data de 15 decembrie a.c. si sd
achite obl igatia principald.

Domnul consilier local Iosifescu Cdtdlin intreabd dacd cei in catzd vor fi anuntati
cu privire la aceste misuri fisca1e.



Domnul primar rispunde cd, potrivit estimirilor, existd un numdr de 685 de posibili
beneficiari ai acestor facilitdji, care urmeazd si fie anunlali s6 se prezinte la primdrie.

Doamna consilier local Mizgaciu Pduni{a precizeazd cd vaToarea totald estimatd a
accesoriilor care pot fi anulate conform procedurii prevAzute in anexa 1a proiectul de fa!i,
pe intreaga duratd de aplicare a acesteia, este de cca. 1 18.684 lei.

Domnul primar precizeazd cd ceea ce s-a pldtit inainte de 31 martie este bun pldtit.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, se supune la vot proiectul iniliat. Proiectul se adoptd cu

unanimitate de voturi. Vot deschis.
2. Diverse.
Domnul consilier local Stuparu Constantin aduce in disculie problema cu

vizibilitatea pe drumul public in interseclia de la ulija Minciunescu, 1a troila qi propune
montarea unei oglinzi rutiere. O a1t[ problemd este cd, din cauza ploilor abundente,
pArAul de la Buleqti s-a infundat, drumurile sunt afectate, mai ales la Fierari.

Domnul primar rdspunde cd problemele cu pArAul de la Buleqti sunt cunoscute la
nivelul primdriei, va lua legdtura cu proprietarii pentru a se rezolva, existd obligalia
proprietarilor riverani drumurilor in cauzd de a executa decolmatarea, fiecare in dreptul
locuinlei sale; este vizibilitate suficienti la ulila Minciunescu, doar cd este zona de panta,
am fost pe teren in toate aceste zone, am dat comandd de 1000 tone de calcar, se va
pietrui peste tot, s[ptdmdna viitoare primim aprobare qi trecem la execu]ia lucrdrilor,
oglindd rutierd se va monta, se vor face achiziliile necesare in acest sens.

Domnul consilier local Enaru Nicu$or spune cA este necesard tdierea celor doi brazi
din curtea bisericii din satul Slobozia, a discutat cu preotul de acolo care este de acord qi
transmite rugdmintea de a se rezolva aceastd problemd.

Domnul primar rdspunde cd primdria a ajvut toatd disponibilitatea de a interveni
pentru rezolvarea problemei, ne-am deplasat cu dispozitivul de tdiere acolo, nu am fost
chemali la vreo disculie incd din ianuarie, dar preotul a spus ci este ocupat, are alte
treabi, nu are timp, iar acum au crescut holde in zond, aqadar nu este posibil s6 se
intervind la acest moment.

Domnul consilier local Iosifescu CAt in intreabd dacd se monteazd oglindi la Dan
Paltin, dacd se mai organize azd licitalia pentru inchirierea pajiqtilor permanente? Spune
ce un grup de cetdjeni din satul Piatra solicitd amplasarea unui tomberon- la Cdminul
Cultural, cA noua captare rcalizatd nu acoper6 necesatul de apd in satul Piatra dacd nu
ploui.

Domnul consilier local Vasile Gheorghe aminteqte cd el locuieqte in satul Piatra qi
reprezinta acest sat in consiliul local, domnul Iosifescu nu locuiegte in satul Piatra, nu
cunoaqte problemele de acolo Ei afirmaliile domnului Iosifescu in legdturd cu satul Piatra
sunt neadeverate, acestea sunt disculii politice. Precizeazd cd lucrdtorii de la serviciul de
salubritate manipuleazd greqit tomberoanele, astlel rdmdn gunoaie necolectate. Doresc sd
mullumesc executivului primdriei pentru lucrarea de captare realizatd, s-a fEcut o lucrare
exceplionald, debitul apei a crescut, este mult mai bine acum dec6t in lunile martie si
aprilie, cdnd nu am avui api.

Domnul primar rdspunde cd a pus personal tomberoane acolo, s-au pus tomberoane
unde au vrut locuitorii din satul Piatra, eu am fost personal in urma maqinii de gunoi,
cand te-oi duce qi dumneata atunci sh vorbeqti. ln privinla pajiqtilor permanente, aLestea
pot fi folosite de cdtre locuitorii comunei care delin animale, ca qi pAnd acum, termenul
legal pentru incheierea contractelor de inchiriere a fost depdqit pentru anul in curs, in



comisia de evaluare care conduce licitalia trebuie sd fie qi reprezentanli de la alte
autodtali $i institulii publice abilitate prin lege, respectiv de la administralia finanlelor, de
la Direclia Agricold Judeleand Argeq, din cauza pandemiei aceste autoritdli au declinat
invitalia noastr6, avem rdspunsurile oficiale la adresele pe care le-am fEcut, legea trebuie
respectate.

Doamna consilier local Mizgaciu Pdunila spune cd in zona Coceqti lucrf,rile de
canalizare gi de amenajare a drumului public au fost de calitate, nu au fost probleme cu
scurgerea, drenajul apelor pluviale, pdraiele au curs foarte bine, propune sd se mai
execute o rigold la ;coalA c6tre preot BdlSqoiu.

Domnul consilier local Negulej Adrian semnaleazl problema asfaltului deteriorat pe
drumul judelean, in zona pensiunii Nisiva.

Domnul primar rdspunde cd se fac demersuri, responsabilitatea lucrdrilor de
reparalii la acest drum aparline Consiliului Judelean Argeq.

Domnul primar precizeazd ci s-a lucrat intens, dar a rdmas mult de munc[ dupd
montarea magistralei trmeazd. amplasarea cEminelor de racordare. Dupd aceea vom
realiza lucrdrile de modemizare in zond. Majoritatea bordurilor sunt deteriorate, crdpate,
sparte. in anii urmdtori vom edifica noul centru civic. Asfaltarea o vom face cu finanlare
de la consiliul Judelean Argeq, iar bordurile, trotuarele qi releaua electricd subterand cu
lampadare Ie vom executa cu finantare din surse proprii.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declard inchisd qedinla.

Secretar general al Comunei,
Lulescu Dan

Preqedinte


