
JUDETULARGE$
COMIJNA STOENE$TI
CONSILIULLOCAL

Proces-verbal al qedinlei ordinare
din data de 11.06.2021

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 dispozitiei de convocare nr. 184 din
02.06.2021,la care au fost prezenli 13 consilieri din 13 in funclie.

Se dd cuvdntul domnului Lulescu Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul
verbal de la gedinta trecutd, din data de 16.04.2021. D-l presedinte de Eedintd Luca Ion lntreab6
dacd sunt obieclii la procesul verbal citit. Nefiind obiecjii, se supune la vot spre aprobare
procesul verbal. Se voteazd in unanimitate. Vot deschis.

D-l preqedinte de gedinld supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informalional pentru

managementul integrat al apelor-€tapa Il" dezvoltat de cdtre Administralia National[ ,,Apele Rom6ne" a
terenului pentru amplasarea c-onstrucliei obiectivului de irvesti!ii aferent. Iniliator primar.

2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utiliz[rii sumei de 60.000 lei din excedentul
bugetului local de la finele anului 2020 pentru finanlarea obiectivului ,,Proiectare a investitiilor de
modernizare drumuri comunale, asfaltare drufr de interes local, canalizarea apei pluviale qi podele" gi
modificarea programului de inv-esti!ii pentru anul 2021 . Ini!iator primar.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2021, sectiunea
funclionare si dezvoltare. Initiator primar.

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei
2021 -2027 . Iniliator primar.

5. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
l.PROIECT DE HOTARARE privind punerea Ia dispozitia proiectului ,,Sistem informalional pentru

managementul integrat al apelor-etapa ll" dezvoltat de citre Administrafia Naqionala ,,Apele Rom6ne" a
terenului pentru amplasarea construc{iei obiectivului de investijii aferent. Iniliator primar.

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

Domnul consilier Vrabie George - Doru solicitf, detalii privind specificul construcliei
obiectivului de investilii qi amplasamentul localiilor care ar urma sd fie puse la dispozilie pentru
realizarea proiectului.

Domnul primar rdspunde cd ,,Apele Romdne" implementeazi la nivel nalional un proiect
finanlat cu bani europeni, care presupune montarea unor antene pe domeniul public pentru
transmiterea semnalului in sistemul na{ional de alarmare. Noi trebuie sd aprobdm montarea
acestor dispozitive in punctele unde este necesar.

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

locale de dezvoltare a Comunei Stoeneqti



2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizirii sumei de 60.000 lei din excedentul
bugetului local de la finele anului 2020 pentru finan{area obiectivului ,,Proiectare a investi{iilor de
modernizare drumuri comunale, asfaltare drum de interes local, canalizarea apei pluviale gi podele" gi
modificarea programului de investi!ii pentru anul 2021. Ini!iator primar.

Se prezinti raportul comisiei de specialitate, comisia penhu dezvoltare economico-sociala,
buget-finanfe, adminisfarea domeniului public Ei privat, gospoddrire comunala, mediu, urbanism
etc. Comisia acordl aviz favorabil proiectului.

Domnul consilier Oancea Florin intreabd de ce nu este prinsd in proiect qi ulila de la biserica
din satul Slobozia.

Domnul primar precizeazd cd aceastd ulild nu indepline$te condiliile pentru a fi inclusi in
acest proiect de investilii, fiind prea ingusta, nu se poate realiza scurgerea apei pluviale, acolo va
fi o ulili pietruit5. Anul trecut prioritae la asemenea lucrdri au avut satele Piaha qi Slobozia, anul
acesta este rdndul altor sate, StoeneEti, Bddeni. Acum aprobdm suma necesard pentru realizarea
proiectirii, care este de 60.000 lei. Noi ne dorim sd ne incadrdm in intervalul 1 - 1,4 milioane lei
finanlare de la bugetul local pentru aceste lucrdri de modernizare, asfaltare, cana\izare qi podele.

Se supune la vot proiectul de hotirdre. Se voteazd in unanimitate.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2021, sectiunea

funclionare si dezvoltare. lnitiator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald,

buget-finanfe, administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunal6, mediu, urbanism
etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma inilial[.

Domnul ptimar precizeazd cd este vorba despre sume care au intrat in bugetul local de la
Consiliul Judelean Argeq, 300.000 lei, pentru plata racordurilor gi a brangamentelor la canalizare,
respectiv de la Agenlia NalionalS de cadastru Ei Pu%licitate Imobiliard, 26.120 lei, pentru plata
lucrlrilor de cadastru sistematic gratuit prin Programul Nalional de Cadastru si Carle Funciara.

Se supune la vot proiectul de hot[rAre. Se voteazd in unanimitate.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a Comunei Stoenesti

202 | -2027 . Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociali,

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

Domnul primar aminteqte cd la precedenta Eedinld de consiliu local s-a aprobat realizarea
Strategiei, firma cu care am incheiat contractul pentru aceasta s-a deplasat in teren, a colectat date Ei
informalii privitoare la prioritSlile de dezvoltare a comunei noastre, in toate domeniile, la proiectele de
investilii care sunt necesare in perioada urmAtoare gi care pot primi finanlare cu bani europeni in actualul
exerciliu financiar al Uniunii Europene. Proiectul de strategie a fost publicat pe siteul oficial al primdriei,
la secqiunea documentelor de interes public.

Domnul consilier Oancea Florin susline ce a parcurs intregul text al Strategiei gi opineazd cA aceasta
este foarte subtire.

Domnul primar precizeazd, cI echipa care a intocmit Strategia a venit in localitate de dou6 ori, s-a
intdlnit cu membrii Comitetului consultativ, care impreunf, au lucrat qi au dat toate informa{iile necesare
intocmirii strategiei, cei care consideri cd aceastl strategie este sublire, de cdnd a fost publicatd, de ce nr"r

au adus niciun amendament pAni acum? Adevirul este c5, daci vreun proiect de investilii, mai mult sau
mai pulin necesar, nu este prins in cadrul Strategiei, el nu va putea primi finanlare din bani europeni in
urmitorii 7 ani, care inseamni ciclul bugetar evopean2,021-2027.

Domnul primar propune ami.narea discu{iei pe acest proiect pentru documentarea consilierilor si
formularea de amendamente gi propuneri concrete de ?mbundtilire a Strategiei.



Se supune la vot am6narea proiectului de hot6r6re pentru $edinla urmdtoare a consiliului
local. Se voteaza amanarea dezbaterii qi aprob[rii proiectului, cu 12 voturi pentru $i o ablinere, a
domnului consilier Vdcaru Marian.

5. Diverse.
Domnul consilier Iosifescu Catilin solicitd rczolyarea problemei gropilor aparute la podurile

de la Bddeni, Luca gi Cotenegti.
Domnul primar rdspunde c[ se va interveni in perioada urmitoare.
Domnul consilier Pojald Alin semnaleazd problema nerespectdrii tonajului de cdtre

autovehiculele care transporti material lemnos pe valea cotenegtilor, ceea ce va conduce la
deteriorarea suprafelei asfaltice, propune intocmirea unei adrese prin care sa se puna in vedere
obqtii sd limiteze inc5rcetua per tansport la maxim 10 tone.

Doamna consilier Mizgaciu Pf,unila semnale azd problema becurilor arse la iluminatul public
din satul Slobozia, la Ion al lui Crineanu, la ulila bisericii qi altele.

Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe solicitd o intervenlie de pietruire cu calcar in zona
Brdgeqti qi in dreptul lui Zepiq Demirel.

Domnul primar rdspunde ci existd disponibilitate gi se va interveni in perioada urmdtoare.
Domnul consilier Stuparu Dragoq intreabd ce se int0mpli cu ganlul amenajat la Bebe Iarca.
Domnul primar rdspunde cd acel pdrau a fost amenajat de ANIF (imbundtiliri funciare), nu

este o lucrare a primdriei. S-a luat legdtura cu responsabilii ANIF pentru a aduce corecturile
necesare.

Domnul consilier Oancea Florin semnaleazd situalia a cAteva sdli de clasd de la $coala
Gimnaziald nr. 1 Stoeneqti care necesitd urgent lucrIri de renovare.

Domnul primar rdspunde cd in fiecare an s-au suplimentat de la bugetul local fondurile
pentru reparalie, intrelinere qi renovare, aici este vorba despre gestionarea banilor alocali de cdtre
responsabilii din sistemul de invSfdmant. Noi am Ibcut demersuri la compania nalional6 de
investilii pentru reabilitarea clidirilor qcolii vechi din Stoeneqti s,i a Cdminului Cultural B6deni,
avem intenlia de a le transforma pe prima intr-un after-school modern, cu facilitdli de studiu gi de
servire a mesei, respectiv cea de-a doua intr-o casd de culturd.

Domnul consilier vrcaru Marian intreabd dacd se schimbd conducta de apd la p[ltineEti.
Domnul primar rdspunde cA aceastd lucrare se va face in zilele urmdtoare,. banii sunt deja

alocali, se va schimba conducta qi apoi se va efectua pietruirea in zond.
Nemaifiind inscrieri la cuvAnt, se declard inchisd gedinla.

Presedinte Secretar general al Comunei,
Mizgaciu
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