
JUDETULARGE$
coMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal al gedinlei ordinare
din data de 11 .0I.202]r

Az| data de mai sus, in sala de gedinle a Primiriei Comunei Stoeneqti, a avut loc qedinja
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoene;ti, conform dispoziliei de convocare nr. 5 din
04.01.2021,Ia care au fost prezen\i 13 consilieri din 13 in funclie.

Se dd cuvdntul domnului Lulescu Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul
verbal de la qedinta trecut6, din data de 23.12.2020. DJ pregedinte de qedintd intreabd daci sunt
obieclii la procesul verbal citit. Nefiind obieclii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal.
Se voteazd in unanimitate. Vot deschis.

DJ pregedinte de qedin!5 supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii sumei de 300.000 lei din

excedentul renltat la 31.12.2020,,pentru acoperirea golului de casd. Iniliator primar.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea relelei Ecolare a unitdlilor de

invdldmdnt de stat din raza UAT Stoeneqti, pentru anul qcolar 2021 - 2022.Ini[iator primar.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea gi

sanclionarea unor contravenlii pe ruza administrafiv-teritoriald a Comunei Stoenesti, Jude{ul
Arges. Iniliator primar.

4. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii sumei de 300.000 lei din

excedentul rezultat la 31.12.2020, pentru acoperirea golului de casA. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-

social6, buget-finanle, administrarea domeniului public gi privat, gospoddrire cornunala, mediu,
urbanism etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma ini1ial6.

Domnul consilier Oancea Florin solicitd explicalii privind golul de casd.
Domnul primar precizeazd cd amtl btgetar 2020 se inchide la data de 31.12.2020. To\i

banii totalizali la 31.12.2020 in contul primdriei trec, de la data de 01.01.2021, in contul de
excedent al primiriei, cont din care se fac numai investilii in cursul anului 2021. Astfel, contul
de funclionare al instituliei primdriei la 01.01.2021 este zero. Astfel, ludnd in considerare ca
bugetul la nivel nalional, care trebuia adoptat pdnd la 01.01.2021, nu se preconizeaza sa inffam in
posesia acestuia nici pind la 01.03.2021, toate primdriile din Romdnia care au excedent conform
codului frnanlelor publice pot face imprumut in contul de excedent pentru funclionarea instituliei
p6nd la adoptarea bugetului pentru anul 2021, durpd care suma imprumutatd se transferd din nou
in contul de unde a fost luatd. Aceasta inseamni golul de casd gi imprumutul pentru a funcliona
institulia primdriei. Vorbim de salarii, servicii qi alte utilitdli pe aceasta perioadd.

Oancea Florin mai intreaba care este numdrul de asistenli personali, salariali ai primdriei
qi salariile acestora.

Domnul primar rdspunde cd, vizavi de numdrul salarialilor, in schema de funclionare,
conform legii, figureaz6 29 de persoane, noi funcliondm cu o schemd redusd de doar 21 de



persoane, iar salaizarea acestora se face potrivit legii, indemnizalia primarului qi a
viceprimarului in conformitate cu legea, iar restul salarialilor sa nu depiqeascd indemnizalia
viceprimarului, fiind categorisili conform gradaliei qi vechimii fiecdruia. 

-Criteriile 
de salarizare

se pot verifica pe mijloacele de informare in masd. Numdrul de asistenli personali puteli si il
aflal1i exact de la serviciul contabilitate, iar salarizarea acestora se face corrform legii, i, urma
dosarelor intocmite gi a expertizei medicale a comisiei judelene de evaluare a senatAjil. Vizavi de
sumele cheltuite pe anul 2020, in acest sens veli primi in perioada imediat urmAtoare material in
vederea aprobdrii exerciliului bugetar pe arlr.J 2020, de unde reies absolut toate cheltuielile
efectuate in cursul acestui an.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea relelei qcolare a unitdlilor de

invdldmdnt de stat din raza UAT stoenegti, pentru anul Ecolar 2021 - 2022. rni1iator primar.
_ Se prezinti raportul comisiei de specialitate, comisia pentru activitali social - culturale,

culte, invdramant, sanatarc qi familie, proteclie sociald, proleclia copilului, tineret, activitdli
sportive qi de agrement. comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Este invitat in qedinld domnul director at $colii Gimnaziale nr. 1 StoeneEti, Bdcdrcel Iosif
Antonio, pentru a prezenta proiectul plan de qcolarizare pentru anul qcolar 2021'- 2022.

Domnul primar solicitd desemnarea, din rdndul cadrelor didactice, a unui insoJitor pentru
transportul gcolar, aga cum prevede legea.

Domnul primar solicitd ca, in perioada imediat
prezenld fizicd, sd fie capacitat personalul auxiliar din
dezinfeclie, deratizarc a spaliilor didactice.

_ . Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteaza cu 11 voturi pentru qi dou6 ablineri, ale
domnilor consilieri Oancea Florin qi Vdcaru Marian.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea gi
sanclionarea unor contravenlii pe raza administrativ-teritoriald a Comunei Stoenesti, Jude{ul
Arges. Iniliator primar.

Se prezinti raportul comisiei de specialitate, comisia pentru juridica qi de disciplind,
apdtarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor cetdlenilor si de muncd. Comisia acordi aviz
lavorabil proiectului in forma iniliala.

Domnul consilier Oancea Florin spune ca va vota impotriva, pentru ca, atiita vreme cAt nu
existd infrastructura necesard, respectiv coguri de gunoi, containere, nu se justificd sanclionarea
celor care nu respecta normele de igiend.

Domnul primar face menliunea cd existd coquri la toate familiile din comund, plus
containere la capdtul strdzilor unde nu are acces masina de gunoi. Existd, la nivelul localitdfii, 14
camere de luat vederi, dar legile invocate in acest regulament nu se referi numai la resturi
menajere, ci gi la toate neregulile de pe raza localitdlii:

- distrugeri de bunuri (semne de circulalie, balustrdzi, garduri, dotiri ale cdminelor
cuhurale);

- parcdrineregulamentare;
- depozitdri de diferite materiale pe carosabil;
- animale ldsate la voia intampldrii pe drumurile publice.
Vom recurge la sanclionarea acestor fapte numai in situalia in care este nesocotit

avertismentul nostru.

. s9 supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd cu 11 voturi pentru, o abfinere, a
domnului consilier Stuparu Dragog $i un vot impotrivd, al domnului consilier oancea Floiin.

urmdtoare, p6nd la inceperea qcolii cu
Ecoli pentru activitatea de igienizare,



4. Diverse.
Doamna consilier Mizgaciu Pdunila solicitd montarea unui bec in zona pietrdreanu

Mirela.
Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe semnaleazd o problemd in satul piatra, legatd de

iluminatul public, anume la paxdu, la costel vasile, unde s-a pripdqit o lupoaicd cu doi pui.
Domnul primar rdspunde cf,, in vard, s-au achizilionat 70 de ldmpi, dintre care au mai

rdmas c6teva nemontate, se vor pune unde va fi necesar.
Domnul consilier Iosifescu Catelin solicitd amplasarea unui tomberon la biserica din satul

Brdeni qi montarea de limitatoare de vitezd pe drumul comunal din valea B[denilor, unde se
circuld cu exces de vitezd.

Domnul consilier Oancea Florin solicita urgentarea demersurilor pentru facilitarea
plalilor online prin intermediul ghiseul.ro, montarea unei oglinzi rutiere la Robu, iluminarea
staliei de autobuz din coteneqti, sau relocarea acesteia, lampr de iluminat public la ologelu,
rezolvarea problemei transportului in comun, majorarea burselor Ecolare.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt, se declard inchisd Eedinla.

Secretar general al Comunei,Pregedinte ;edin{i,
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