
JUDETUL ARGE$
COMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal al qedintei ordinare
din data de 16.04.2021

Azi, data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei Comunei Stoenegti, a avut loc Eedinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr. 124 din
08.04.2021,Ia care au fost prezenli 13 consilieri din 13 in funclie.

Se dd cuv6ntul domnului Lulescu Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul
verbal de la qedinta trecutd, din data de 26.02.2021. D-l preqedinte de ;edintd Luca Ion 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 Eedinld supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1 . PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe an:J 2021. Iniliator

primar.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaliei de atribuire, precum Ei a

modelului de confact de inchiriere a suprafelelor de pajiqti permanente disponibile din domeniul
public al UAT Comuna Stoenegti. Iniliator primar.

3. PROIECT DE HOTARARE privind 6probarea Notei de fundamentare privind
necesitatea gi opoftunitatea investiliei ,,Modemizare drumuri de interes local si Asfaltare drum de
interes local, canalizuea apei pluviale $i podele". Iniliator primar.

4. PROIECT DE HOTARARE privind neasumarea responsabilitdlii organizirii Ei
derulErii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizilia produselor
aferente Programului pentru gcoli al Romdniei qi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mdsurilor educative. Iniliator primar.

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de'ac{iune privind
serviciile sociale administrate gi finanlate din bugetul Consiliului local al Comunei Stoeneqti
pentru anul 2021. Iniliator primar.

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A
SERVICILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI STOENE$TI, pentru perioada 2021-2027.
Iniliator primar.

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare a realizdrii Strategiei locale de dezvoltare
a Comunei Stoeneqti 2021-2027 .Inifiator primar.

8. Diverse.
Se aprobi in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe ans,l 2O2l.Iniliator

primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-

sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, mediu,
urbanism etc. Comisia acordd ayiz favorabil proiectului, cu urmdtoarele amendamente, propuse
de cdtre consilierii locali Luca Ion qi Iosifescu Cdtdlin: 40.000 lei la capitolul culte pentru a



spdjini bisericile de pe ruza comunei, respectiv alocarea de sume necesare pentru introducerea
localitalii in sistemul ghiseul.ro.

Domnul primar precizeazd cd bugetul este construit, ca gi in anii precedenli, prin
previzionarea veniturilor, la care sperdm sd avem o colectare bund, qi prin prioritizarea
cheltuielilor, atat a celor de funclionare, unde am ftcut economii imporlante, cdt qi a celor
alocate pentru dezvoltare, pe proiecte de investilii. Rezultatele pozitive ale unei astfel de
construclii bugetare se vdd in excedentul bugetar, dar rezultatele se vid qi pe teren, la investiliile
realizate sau in curs de execulie.

Domnul consilier Bragd Ion propune alocarea unor fonduri suplimentare pentru lucrdri de
reparatii la drumurile agricole de acces la pajiEtile permanente, ca fiind drumuri de interes local,
conform prevederilor OG nr. 4311997.

Domnul primar rdspunde cd existd capitol in buget pentru reparalii drumuri qi poduri,
sunt alocati bani pentru drumurile de interes public, declarate prin hot5rAre de consiliu local.

Domnul consilier Vrabie George - Doru soliciti ldmuriri privitor la suma de 65.000 lei
alocata pentru sistemele informatice, suma alocatd pentru perfeclionare profesionalE, suma de
2.400.000 lei alocati penftu asistenla sociald, precum Ei la suma de 500.000 lei alocatd pentru
lucrf,rile de racordare - branEare la releaua de canalizare.

Domnul primar rdspunde cd suma alocatd pentru sistemele informatice acoperd
contravaloarea mentenanlei, a licenlelor de exploatare, a programelor informatice implementate,
qtiutd fiind importanla securifilii relelelor informatice, precum Ei interconectivitatea sistemelor
informatice locale la nivel nalional. Aceste sume sunt stabilite prin contractul pe care il avem
incheiat cu firma de specialitate ARASOFT, in concordanle cu sumele prevdzute in bugetele
celorlalte comune care au contracte in derulare cu aceeaqi firmA. AutoritAFle qi instituliile publice
au obligalia si prevadd in buget sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru participarea
la programe de formare gi perfeclionare profesional[ organizate la ini]iativa ori in interesul
autodtdlii sau instituliei publice, precum gi, in situalia in care estimeazd c6 programele de
formare qi perfec{ionare profesionald se vor desfEgura in afara localitdtii, sumele necesare pentru
asigurarea cheltuielilor de transport, cazare gi masi, in condiliile legislatiei specifice. Potrivit
legislafiei specifice, plata drepturilor bdneqti pentru persoanele cu handicap grav cu insolitor sunt
supoftate din bugetul localitalii unde aceste persoane iqi au domiciliul sau rgEedinla, aqadar
sumele alocate pentru asistenla sociald trebuie sd acopere plata salariilor celor peste 50 de
asistenli personali angajali cu contract individual de muncd pentru persoanele cu handicap grav
cu insolitor din localitate, persoane pe care le certificd, prin incadrare in grad de handicap,
comisia de specialitate constituita la nivelul consiliului Judelean ArgeE, plus cele peste 20 de
persoane aflate in aceeagi situalie, dar care au optat pentru plata unei indemnizalii direct la
beneficiar. In privinla cmalizdri| suma alocat[ trebuie s6 acopere costul celor 230 de
brangamente prevAzute in proiectul ini1ial. 70 %o din valoarea contractului semnat sunt sume
solicitate qi oblinute de noi din alte surse, cu dedicalie special6 pentru realizarea acestui proiect.

Domnul consilier Oancea Florin susline cd este necesard alocarea unor sume mai mari
pentru lucrdrile de investilii intrelinere gi reparalii la releaua de alimentare cu apd.

Domnul primar rdspunde cd proiectul tehnic de investilii se aprobi, impreund cu devizul
de investilie al lucririlor, sunt aprobate prin hotdrdre de consiliu local.

Se supune la vot proiectul de hotdrire. Se voteazd in unanimitate.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaliei de atribuire, precum qi a

modelului de conhact de inchiriere a suprafelelor de pajiqti permanente disponibile din domeniul
public al UAT Comuna Stoeneqti. Iniliator primar.



Se prezinti raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-
socialS, buget-finanje, administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, uiediu,
urbanism etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma inijiali.

Domnul primar precizeazd cd a stabilit, potrivit art. 9 alin. (4) din OUG nr. 3412013,
disponibilul de pajiqti permanente, iar consiliul local a aprobat acest disponibil in gedinla trecutd,
din 26 februarie. Tot atunci au fost adoptate cele doud amendamente propuse in cadrul qedinlei
comisiei de specialitate, qi anume aprobarea inchirierii pentru muntele Vija qi aprobarea
inchirierii de cdtre asocialiile zonei aferente pentru izlazul Piatra gi izlazul Stoeneqti, restul
izlazurilor comunale rdmdndnd nescoase la licitaJie datorita faptului opliunii locuitorilor satelor
aferente, exprimatd in urma convocirii fEcute la primdrie, opliune care trebuie respectatd.
Modelul de contract de inchiriere este stabilit prin lege, cu datele adaptate la situalia pdqunilor
aprobate de consiliul local al comunei pentru inchiriere.

Domnul consilier Vrabie George - Doru subliniazd cd licitayia in vederea inchirierii se

desfEqoard dupd regula prelului minim, care este stabilit de Consiliul judelean, care d6, in fiecare
an, prelul la masa verde pe hectar. Nu putem sd stabilim un pre! mai mic dec6t prelul stabilit de
Consiliul judelean, care anul acesta este de 60 lei. Spre exemplu, cdnd eu am inchiriat, prelul
minim era cu mult mai mare, de 140 lei.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se aprobd cu 10 voturi pentru Ei 3 ablineri, ale
domnilor consilieri Bragd Ion, Oancea Florin qi Vrabie George - Doru.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei de fundamentare privind
necesitatea Ei oportunitatea investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local qi Asfaltare drum de
interes local, canalizarea apei pluviale qi podele" - lungime totald de cca. 4 km. Iniliator primar.

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

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
4. PROIECT DE HOTARARE privind neasumarea responsabilitd{ii organizdrii gi

derulirii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizilia produselor
aferente Programului pentru ;coli al RomAniei Ei a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a

serviciilor pentru derularea mf,surilor educative. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru pentru activitAli social

culturale, culte, invdldmAnt, senatate qi familie, protecJie sociald, proteclia copilului, tineret,
activitdJi sportive gi de agrement. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliali.

Se supune Ia vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acliune privind

serviciile sociale administrate gi finanJate din bugetul Consiliului local al Comunei Stoenesti

'*" H'r?::,';l'l*1,T"1"fifl;siei de specialito],", .o-iriu penrru penrru acrivirari sociar -
culturale, culte, invApmant, s5ndute gi familie, proteclie sociald, proteclia copilului, tineret,
activitSli sportive qi de agrement. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Domnul primar subliniaze cd este obligatorie, conform legii, intocmirea Ei aprobarea
Planului anual de acliune privind serviciile sociale administrate qi finanlate din bugetul
Consiliului local al Comunei Stoenegti, precum qi a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
la nivelul Comunei Stoeneqti, pentru perioada 2021-2027, aceasta din urmd fiind prevdzuta
pentru aprobare la punctul 6 al ordinii de zi.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.



6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A

SERVICILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI STOENE$TI, pentru perioada 2021-2027.

Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru activiteli social - culturale,

culte, inv5lamant, sanatate s,i familie, ploteclie sociald, proteclia copilului, tineret, activitati

sportive qi de agrement. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliali.
Se supune 1a vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate'

7. pRbIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizdrii Strategiei locale de dezvoltare

a Comunei Stoeneqti 2021-2027 .lniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-

sociald, buiet-finanje, administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunal6, mediu,

urbanism eic. Comisia aco rdd aviz favorabil proiectului in forma ini{iald'

Domnul primar explicS necesitatea respectdrii prevederilor legale in domeniu. Astfel,

suntem obligali rA ur"- o astfel de strategie de dezvoltare pentru fiecare ciclu financiar bugetar

european de qapte ani. Mai exact, suntem la a treia strategie, primele doul fiind elaborate pentru

;1nli 2OO7 -201i Ei, respectiv, 2014-2020. Suntem in faza de negocieri cu un institut specializat,

firmf, licenliatd in domeniu, care realizeazd aceasta strategie pentru comuna noastrS, conform

legii. Acesi institut colaboreazd cu un comitet consultativ care face propuneri de proiecte utile

pJnt- 
"o-rnu 

noastr[. Comitetul consultativ este constituit, conform legii, din primar,

,iceprimar, secretar general, un profesor, un reprezentant al cultelor - preot -, preqedintele

asocialiei de crescitori de animale, un antreprenor, bibliotecar, inginerul inspector ;i
coordonatorul de proiecte din cadrul primariei. in acest document trebuie cuprinse toate ideile de

proiecte care se ptt realiza pdnd in anul 2027. Mai fleparte, strategia este transmisd la Consiliul

iudelean ArgeE, pentru a fi inclusl in strategia judeleand de dezvoltare pe urmdtorii Eapte ani.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate'

8. Diverse.
Domnul primar informe azd cd, polri'til legii, este necesard desemnarea a doi dintre

consilierii locali pentru a face parte din comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei,

drept pentru.ur" ii proprn" pe Mizgaciu Paunila, consilier PSD, ;i Iosifescu cdtalin, consilier

PNL. Se voteazd in unanimitate.
Domnul primar informeazd cd, potrivit legii, este necesard desemnarea a doi dintre

consilierii locali pentru a face parte din consiliul de administralie al $colii Gimnaziale nr. 1

Stoenegti, drept plntru care ii propune pe Arzoiu Cristian, consilier PER, gi Bragd Ion, consilier

USR-PLUS. Se voteazd in unanimitate
Domnul consilier vrabie George-Doru propune infiinlarea unui compartiment specializat

in atragerea de fonduri europene in cadrul primdriei.
Domnul primar rdspunde cE organigrama personalului din primdrie este limitata la un

numdr mic de poituri, conform legii, raporlat la populalia scAzufi a comunei. De aceea, noi avem

in organigramd numai doud posluri vacante, arume un post de consilier juridic gi unul de

responsabil achiziiii publice.
Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe intreabd care sunt suprafeJele deja inchiriate din

anii anteriori, cine sunt chiriagii, ce datorii iruegistreazd la bugetul local, s5 propuneJi rezilierea

contractelor?
Domnul primar rdspunde c5 este vorba despre golurile alpine Gruiu, Tdncava, Jibra si

Runcu. Datorii la bugetul local inregistreazd, la momentul actual, vlad Adrian qi vrabie George-

Doru, de asemenea, ve informez cA am efectuat verificdri in teren, am constatat carente in



inheJinerea suprafelelor respective, ceea ce inseamnd incdlcarea unor obligalii asumate de chiriaq
prin contract, se pune problema rezilierii.

Domnul consilier Stuparu Dragoq aduce in disculie situajia punlii peste Rdul D6mbovila,
care prezintd un pericol pentru siguranla locuitorilor care o traverseazA.

Domnul primar r6spunde cd acolo este vorba despre o improvizalie, nu ne permitem sd
facem intervenlii, acolo e necesar un proiect de investilii, dat fiind cd deschiderea albiei rdului
este foarte mare in punctul respectiv, o sa vedem dacd e posibil.

Domnul consilier Oancea Florin susline rezolvarea problemei animalelor fErd stdpdn qi

spune cd a primit numeroase sesizdri in acest sens.

Domnul consilier Iosifescu Cdtdlin susline intrelinerea qi modernizarea drumurilor de
interes agricol, existd fonduri pentru flnanlarea acestor lucrdri, este necesard in prealabil
cadastrarea acestor drumuri, de asemenea propune achizilia unui xerox pentru documente de
mari dimensiuni.

Domnul primar rdspunde cA acestd cadastrare se va realiza prin cadastrul general gratuit,
care este deja demarat cu fonduri guvemamentale, in cadrul Programului Nalional de Cadastru qi

Carte Funciard. De asemenea, de curAnd s-a {Ecut achizilia unui xerox multifunclional.
Domnul consilier Vdcaru Marian afirmi cd i s-a semnalat situalia Izlazului Merii Doi,

unde anumili proprietari de animale din zond reclamd faptul cd proprietarii de teren vecin
izlazului diminueazl suprafala acestuia mut6nd semnele de hotar. Domnul consilier Pojald Alin
confi rm[ realitatea celor semnalate.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declard inchisd gedinla.

Secretar general al Comunei,
Lulescu Dan
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