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Proces-verbal al qedinlei ordinare
din data de 26.02.202)

Azi, data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei Comunei Stoeneqti, a avut loc gedinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr. 55 din
18.02.2021, la care au fost prezenli 9 consilieri din 13 in funcfie. Au absentat urmdtorii
consilieril Bragd Ion, Oancea Florin, Stuparu Dragoq, Vrabie George-Doru.

Se propune ca preqedinte de qedintd domnul consilier Luca Ion de cdtre domnul consilier
Negule! Adrian. Se supune la vot propunerea. Se voteazA in unanimitate. Vot deschis.

Se dd cuvAntul domnului LuJescu Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul
verbal de la qedinta trecutd, din data de 11.01.2021. 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.

DJ preqedinte de qedinld supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchiderii contului anual de execu{ie al

anului bugetar 2020. Iniliator primar.
2. PROIECT DE HOTARARE privind a$robarea Amenajamentului pastoral penrru

paji;tile de pe razaU AT Comuna Stoenegti. Iniliator primar.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii/concesiondrii suprafelelor de

pajigti permanente disponibile din 9omeniul public al UAT comuna Stoeneqti. Iniliator primar.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea notei de fundamentare gi a indicatorilor

tehnico-economici la obiectivul ,,Solulie alternativd pentru alimentare cu apd in situalii de
urgenlE - punctul Lunca GArtii, Comuna Stoeneqti, Jud. Argeq". Iniliator primar.

5. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchiderii contului anual de execulie al

anului bugetar 2020. Iniliaror primar.
Se prezintd raporlul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-

sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public Ei privat, gospodlrire comunald, mediu,
urbanism etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma inilial[.

Domnul primar precizeazd c6, in anul bugetar 2020, banii s-au cheltuit conform hotdrdrii
de consiliu local privind aprobarea bugetului local.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru

pajigtile de pe razaU AT Comuna Stoeneqti. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-

social6, buget-finanle, administrarea domeniului public gi privat, gospodirire comunald, mediu,
urbanism etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.



Domnul consilier Iosifescu Cdtdlin semnaleazd atitudinea domnului consilier gi coleg de
partid Vrabie George-Doru, care a incercat sd inducd in eroare pe colegii consilieri, suslindnd cd
Amenajamentul pastoral nu existA, nu a fost intocmit.

Domnul primar prezintd Amenajamentul pastoral in cadrul Eedinlei gi precizeazd cd este,
a$a cum se poate observa, un document vast, de strictd specialitate, realizat de cdtre specialiqtii
Direcliei pentru Agriculturd Judeleand Argeg. Acest document a fost deja trimis spre avizare la
Agenlia pentru Proteclia Mediului Argeq. Av6nd in vedere dimensiunile vaste ale documentului,
el nu putea fi multiplicat gi distribuit cdtre consilieri odati cu materialele de qedinld, frrd a
consuma resurse considerabile.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii/concesiondrii suprafelelor de

pajiqti permanente disponibile din domeniul public al UAT comuna Stoeneqti. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-

sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat, gospodlrire comunald, mediu,
urbanism etc. comisia acordd aviz favorabil proiectului, cu urmdtoarele amendamente:
propunem aprobarea inchirierii pentru muntele Vija; propunem aprobarea inchirierii de cdtre
asocialiile zonei aferente pentru izlazul Piatra qi izlazul Stoeneqti; restul izlazurilor comunale
rdmAn nescoase la licitalie datoriti faptului opliunii locuitorilor satelor aferente.

Domnul primar face menliunea ca nu este vorba, cum in mod eronat a fost vehiculat pe
relelele de socializare, despre scoaterea la licitalie a pajiqtilor permanente astdzi. Conform legii,
astizi se supune aprobdrii consiliului local inilierea procedurii de inchiriere/concesionare.
Primarul stabileqte, potrivit art. 9 alin. (4) din oUG rtr. 34/2013, disponibilul de pajigti
pemanente iar consiliul local are obligalia legald in.privinla aprobdrii acestui disponibil, p6nd la
data de 1 martie a fiecdrui an.

Domnul consilier Iosifescu Cdtdlin semnale az6, atitudinea domnului consilier Oancea
Florin, care, intr-o postare pe relelele de socializare, a suslinut eronat cd astdzi urmeazd sd se
scoat[ pajigtile permanente la licitalie.

Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe intreabd care sunt suprafelele deja inchiriate din
anii anteriori, cine sunt chiriaqii, ce datorii inregistreazd la bugetul local?

Domnul primar rdspunde ca este vorba despre golurile alpine Gruiu, Td.ncava, Jdbra gi
Runcu. Datorii la bugetul local inregistreazd, la momentul actual, Vlad Adrian gi Vrabie George,
Doru, de asemenea, vd informez cd am efectuat verificdri in teren, am constatat carenle in
intretinerea suprafelelor respective, ceea ce inseamnd incllcarea unor obligalii asumate de chiriaq
prin contract, se pune problema rezilierii.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila subliniazA cA este foarte important sd fim atenli la
formularea clauzelor contractuale atunci cdnd avem de aprobat in consiliu asemenea contracte, s6
stipuldm condilii severe, nu este corect ca numai unii sd respecte contractul, iar aljii nu.

Domnul consilier Vdcaru Marian susline ci are mai multe sesizdri din partea locuitorilor
care se pl6ng cA nu au putut sd se inscrie in asocialia proprietarilor de animale.

Domnul primar rdspunde cd toli proprietarii de animale din satele Piatra qi Stoeneqti se
inscriu in aceastd asocialie qi au drepturi egale.

Domnul consilier Iosifescu CdtIlin propune ca inchirierea,/concesionarea izlazurilor sd se
facd cu perceperea unei sume decente ca gi chirie/redeven!6, pentru a fi un aport semnificativ la
bugetul local al comunei.

Domnul primar precizeazd cd, redevenlalchiria se percepe din cuantumul subvenliei
incasate de la A.P.I.A., urmeazl sd aprobe consiliul local, in opinia mea, este vorba de locuitori,



nu putem fixa o sumd care sd depdqeascd posibilitAlile oamenilor, se va merge pe minim, cu
respectarea legii.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea notei de fundamentare qi a indicatorilor

tehnico-economici la obiectivul ,,Solulie alternativi pentru alimentare cu ap6 in situalii de
urgenla - punctul Lunca Gdrtii, Comuna Stoenegti, Jud. Argeq". Iniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-
socialS, buget-finanfe, administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, mediu,
urbanism etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila intreabd dacd este vorba despre un obiectiv de
investilii sau de reparalii.

Domnul primar rdspunde cd este vorba despre un obiectiv de investilii, la care
proiectantul este obligat sa prezinte devizul cu preluri. Nu trebuie sd qtie ofertantul care sunt
prelurile avansate de cdtre proiectant, conform legii, divulgarea unor astfel de informalii este
interzisd. Devizul conline o estimare a costurilor lucrdrii de investilii, conform legii, s-a realizat
de catre Institutul de Hidrologie din Bucureqti, ;efde proiect este un inginer verificator de acolo.
Valoarea investiliei in sine, construcjii plus montaj, este de 265.435,16 lei, diferenla pind la
valoarea totald reprezintd cheltuieli pentru proiectare, studii, avize, cote ISC, diriginte de qantier
qi TVA.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
5. Diverse.
Domnul consilier Negule! Adrian apreciazd modul civilizat in care s-a desfEqurat qedinla

de astf,zi.
Doamna consilier Mizgaciu Pdunila solicitd ptezentarea, in cadrul qedinjei viitoare a

consiliului local, in tez:umal, a prevederilor legale relevante in privinla protecliei datelor cu
caracter personal qi a dirulgdrii/publicdrii de informalii in cadrul procedurilor de
inchiriere/concesionare. il felicit pe Iosifescu Cdtdlin pentru atitudine gi dialog constructiv in
cadrul qedinlei.

Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe semnaleazd problema mdrdcinilor cresculi in
zona Podul Diaconului, reprezintd un risc de accidente rutiere. ;i problema p[mdntului acumulat
la troila din zood., care impiedicd scurgerea apelor pluviale. It feticit pe Iosifescu Catdlin pentru
atitudine qi diaiog constructiv in cadrul Eedinlei.

Domnul primar informeazd cE sdptdmdna viitoare incep lucrdrile de amenajare a pdrdului
Coceqti, se va pietrui drumul qi se vor executa $anfuri de scurgere.

Domnul consilier Pojald Alin aminteEte de situalia din satul Coteneqti, zona Ungureanu,
care necesitd c6t mai curdnd lucrdri de pietruire.

Domnul primar rdspunde cd in aceastd primdvard se va aduce piatrd qi acolo.
Domnul consilier Iosifescu Cdt in apreciazd cd a fi consilier loca1 in opozilie nu

inseamnd sd blochezi activitatea prim[riei, cum ar vrea unii. Consider cd investitia pentru apd din
Lunca Girtii este foarte bun6, cum a$ putea sd mi opun la rcalizarea ei? Solicit sd se intreprindd
lucr[ri de pietruire qi in zona Brdgegti.

Domnul primar rlspunde cd se vor face qi acolo lucrdri de pietruire. Am v5zut un articol
de ziar in care se spune cd domnul consilier Oancea Florin il ajutd pe primarul Ion Marin, dar
niciodatd domnul consilier nu a venit la primirie sd semnaleze problemele, sd propund solulii. in
schimb, se erijeazd in cel care rezolvd toate problemele din comun6, fErd sd indice, m6car o datd,
o sursd de finanlare pentru rezolvarea problemelor.



Domnul consilier Luca Ion, in calitate de preqedinte de qedintd, tine sd mu1lumeasc6 celor
care au participat la qedinld qi sd dezaprobe comportamentul consilierilor care au absentat de la
aceasta, in mod voit. Trebuie subliniat cd obiectivele majore pentru comuna noastri - alimentare
at apd', canaliza;e, alimentare cD gaze - continud sd se deruleze $i ce este necesar sd. se realizeze
o propagandl curat6, obiectivd penftu aceste proiecte qi realizdri.

Nemaifiind inscrieri ia cuvdnt, se declard inchisd qedinJa.

Secretar general al Comunei,
Lu(escu Dan

'E!ry,
Si;rT$Z


