
JUDETUL ARGES
COMUNA STOENESTI
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal al gedinlei ordinare
din data de 04.11.2020

Azi, data de mai sus, in sala Cdminului Cultural Stoeneqti, a avut loc qedinla ordinard a

Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr. 2 din 28.10.2020,
la care au fost prezenli 13 consilieri din 13 in funclie.

Domnul preqedinte de vdrstd Luca Ion, vdzdnd dispozifiile art. 123 din Codul
administrativ, constata obligalia desemnirii, prin votul consilierilor, din rdndul acestora, a
preqedintelui de qedin!6 Ei invitd la formularea de propuneri.

Se propune domnul consilier Vrabie George - Doru. Se voteazA cu qapte voturi pentru,

;ase impotrivS.
Se d[ cuvdntul domnului Lulescu Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul

verbal de la qedinta trecutd, din data de 23.i0.2020. D-l pregedinte de qedintd intreabd dacd sunt
obieclii la procesul verbal citit. Nefiind obieclii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal.
Se voteazi in unanimitate. Vot deschis.

Domnul primar doregte suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotdrdre privind
rectificarea bugetarS.

Domnul primar precizeazA cA este vorba de o rectificare bugetard foarte importantd, fiind
vorba de ,u-" 

-p.o,r".rit" 
din fondul de rezervd il Guvernului, astfel cd existd necesitatea

adoptdrii urgente a unei hotdrdri a consiliului local in acest sens, trecAnd, cu acordul unanim al
consilierilor, peste avizul comisiei de specialitate, proaspdt constituite, ludnd in considerare ca

deja ne afl6m in trimestrul IV, iar nerepartizarea sumei alocate de Guvern pdnd la finele
exerciliului bugetar actual conduce la obligalia returndrii sumelor neutilizate.

Se supune la vot propunerea. Se voteazA in unanimitate.
D-l preqedinte de gedinld supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Functionare al

Consiliului Local al Comunei Stoeneqti. Iniliator primar.
2. Proiect de hotdrdre privind organizarea gi funclionarea comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al Comunei Stoeneqti. Inijiator primar.
3. Proiect de hotdrdre privind alegerea viceprimarului Comunei Stoeneqti. Iniliator

primar.
4. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local, secJiunea funclionare qi

dezvoltare. Iniliator primar.
5. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funclionare al

Consiliului Local al Comunei Stoene$ti. Ini{iator primar.
Se dd cuvAntul domnului secretar general, pentru a da citire Regulamentului de

Organizare qi Funclionare al Consiliului Local al Comunei Stoeneqti pe articole.
Sunt propuse qi adoptate, prin votul consilierilor, urmdtoarele amendamente:
-La articolul 8 alin. (1): DupS declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre

membrii sEi, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare qi funcfionare a consiliului



local, un pregedinte de qedinld, pe o perioadd de 3 luni, care conduce qedinlele consiliului qi

semneazd hotArarile adoptate de acesta. PreEedintele de ;edintd se alege pdn vot deschis cu
majoritate simpld, respectiv primul numdr natural mai mare decAt jumdtate din totalul membrilor
prezenli la o qedinli a organului colegial, cu condilia indeplinirii cvorumului;

- La arlicolul 8 alin. (4) lit. f.): aplicA, dacd este cazul, sancliunile prevazute la art. 50 alin.
(1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;

- La articolul 10 alin. (7): La nivelul Comunei Stoeneqti sunt constituite 3 comisii de
specialitate. dupd cum urmeua:

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget - finan{e,
administrarea domeniului public ai privat al comunei, amenajarea teritoriului Ei urbanism,
proteclia mediului gi turism, agriculturd, gospodirie comunalS,seruicii gi comer!, formatl din 5
membri;

b) Comisia juridica 9i de disciplind, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cetdlenilor gi de muncd, formati din 5 membri;

c) Comisia pentru activitAli social - culturale, culte, invdldmant, sdnatate gi familie,
proteclie social6, proteclia copilului, tineret, activitali sportive qi de agrement, formatl din 3
membri;

-La articolul 16 alin. (1): Consiliul local se intrunegte in qedinle ordinare, cel putin o datd
pe lunA, de regull in ziua de vineri, la ora 14,la convocarea primarului;

-La articolul 17 alin. (1) lit. b): prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au
aceastd iniliativd, in cazul prev6zut la art. 16 alin. (2) lit. b);

-La articolul 21 alin. (2) lit. c): posibilitatea cetf,lenilor cu domiciliul sau reEedinla in
Comuna Stoeneqti de a asista la qedinlele consiliului local qi/sau de a le urmlri pe internet, in
condifiile regulamentului de organizare gi func{ionare a consiliului local.

Nefiind inscrieri la cuvdnt, se supune la vot proiectul iniliat. Proiectul se adoptd cu
unanimitate de voturi. Vot deschis.

2. Proiect de hotdrdre privind organizarea qi funclionarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Stoenegti. Iniliator primar.

Se procedeazd la organizarea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de
activitate, cu respectarea configurafiei politice de la ultimele alegeri locale, in ba.za propunerilor
formulate de cdtre grupurile de consilieri.

Consiliul local a aprobat, cu 7 voturi pentru gi 6 voturi impotrivd, urm5toarea
componenlA:

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-finante,
administrarea domeniului public qi privat al comunei, amenajarea teritoriului qi urbanism,
protecJia mediului gi turism, agriculturd, gospoddrie comunald,servicii qi comerj

Mizgaciu PIunila, Iosifescu Cdtilin-Ionu{, Luca lon, Oancea Florin, V5caru
Marian;

b) Comisia juridicA qi de disciplind, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cetdlenilor qi de munci

Arzoiu Cristian, Bragi Ion, Negulef Adrian, Pojali AIin, Vrabie George-Doru;
c) Comisia pentru activitAli social - culturale, culte, invdlAmant, sanatate qi familie,

proteclie social5, proteclia copilului, tineret, activitS{i sportive gi de agrement
Ciubuc Marian, Luca CItilin, Stuparu Dragoq.
Secretarul general al Comunei refuzd semnarea prezentei hotdrdri gi formuleaz5, verbal,

obieclii privind legalitatea, pentru ca a constatat personal mai multe incdlcdri ale art. 124 din



Codul administrativ, in contextul organizdrii comisiilor de specialitate a1e Consiliului, de
exemplu, deqi PSD nu are majoritate in consiliu, dd 2 dintre cei 3 membrii ai comisiei pentru
activitdli social - culturale, culte, invaFmant, sanatate gi familie, proteclie sociali, proteclia
copilului, tineret, activitali sportive qi de agrement, incdlcandu-se, agadar, configuralia politicd de
la ultimele alegeri locale qi, pe cale de consecinld, insdqi procedura legald de constituire a
comisiilor de specialitate, de asemenea, nu s-a respectat nici pregdtirea profesionald qi nici
domeniul in care iqi desfiqoard activitatea fiecare consilier local, de exemplu, deqi dl. consilier
vrabie Doru este fost cadru didactic, a rcfuzat sd facd parte din comisia menlionatd mai sus,
optAnd gi fiind votat, in schimb, ca membru in comisia juridicd qi de disciplind, apdrarea ordinii
qi liniqtii publice, a drepturilor cetSlenilor qi de muncd, pentru care nu il recomandd nici
pregdtirea profesionald Ei nici domeniul in care igi desfiqoard activitatea.

Nefiind inscrieri la cuvdnt, se supune la vot proiectul iniJiat. Proiectul se adoptd cu 7
voturi pentru, 6 impotrivd. Vot deschis.

3. Proiect de hotdrdre privind alegerea viceprimarului Comunei Stoeneqti. Iniliator
primar.

Pentru alegerea viceprimarului, au fost fbcute un numdr de 2 propuneri, respectiv Vicaru
Marian Ei Mizgaciu Pdunila, iar, in urma votului secret, a fost ales viceprimar dl. vicaru Marian,
cu un numdr de 7 voturi pentru, 6 impotrivd.

4. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local, secliunea funclionare ;i
dezvoltare. Iniliator primar.

Prin acest proiect se solicitd aprobarea rectificdrii bugetului local pentru rcalizarea
investiliei ,,Proiectare qi execulie pul pentru captarc apd, achizilie pompi electiicd de aducjiune
gi automatizare in satul Lunca Girtii". .

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
La finalul Eedinlei, domnul primar Ei domnul secretar general fac un apel cdtre membrii

comisiilor de specialitate de a rdmdne in sala de gedinle pentru a-Ei alege preqedintele gi
secretarul la fiecare comisie de specialitate in pafte.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declard inchisd qedinJa.

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan


