
JUDETUL ARGES
COMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal al gedinlei ordinare
din data de 15.07.2021

Azi, data de mai sus, in sala de gedinle a Primdriei Comunei Stoenegti, a avut loc qedinla
ordinari a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare w.244 din
08.07.2021,la care au fost prezenli 13 consilieri din 13 in funclie.

Se propune ca preEedinte de qedinld doamna consilier Mizgaciu Pdunila de cdtre domnul
consilier Pojald Alin. Se supune 1a vot propunerea. Se voteazd in unanimitate. Vot deschis.

Se dd cuvAntul domnului Lulescu Dan, secretar general al comunei, pentu a citi procesul
verbal de la Eedinta trecutd, din data de 11.06.2021. D-na preqedinte de Eedintd Mizgaciu Pdunila
intreabd dacd sunt obieclii la procesul verbal citit. Nefiind obieclii, se supune la vot spre aprobare
procesul verbal. Se voteazA in unanimitate. Vot deschis.

D-na preqedinte de qedinld supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTAR A,RE privind aprobarea contului de execulie al bugetului local la 30

iunie 2021 . IniJiator primar.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare Ei func{ionare

a serviciului de alimentare cu apd in Comuna StoeneEti * act:ualizare 2021. Iniliator primar.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea casdrii bunuri ce constituie mijloace fixe in

patrimoniul UAT Comuna Stoene$ti. Iniliator primar.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a Comunei

StoeneSti 2021-2027 . Iniliator primar.
5. Diverse.
Se aprobf, in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execulie al bugetului local la 30

iunie 2021. Iniliator primar.
Se prezinti raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-sociald,

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

Domnul primar aminteEte cd, dupd legile in vigoare, ca in fiecare an, contul de execulie al
bugetului local se face la finele fiecdrui trimestru gi semestrial. Nu este nicio modificare fa{5 de
bugetul aprobat de consiliu, incd nu s-au fEcut pl51i la lucrdrile de investilii, doar cheltuielile
curente.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare

a serviciului de alimentare cu api in Comuna Stoeneqti - actualizare 202l.IniJiator primar.



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

Domnul primar precizeazd c{ primdria a avut licenfd de exploatare, care expird. in nota de
control a ANRSC s-a dispus, mai intAi, actualizarea Regulamentului de organizare qi funclionare
a serviciului de alimentare cu apa, ceea ce se dezbate la proiectul de fald. Potrivit prevederilor
Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apA $i de canalizare, UAT-urile sunt
obligate sE delege gestiunea qi administrarea serviciului de alimentare cu ap6 pentru exploatare
cdtre o societate comerciald care deline licen!6 de operator in domeniu, acreditatd la ANRSC.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea casdrii bunuri ce constituie mijloace fixe in

patrimoniul UAT Comuna Stoeneqti. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-social5,

buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat, gospoddrire comunald, mediu, urbanism
etc. Comisia acord6, aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Domnul primar precizeazd. cd prezentul proiect se referd la scoaterea din funcliune de mijloace
fixe din patrimoniul UAT Comuna Stoenesti, in vederea casdrii. Autoutilitara Dacia Familia a fost
achizilionatd acum mai bine de 16 ani qi este complet amortizatd, intrune$te toate cerinlele pentru
casare.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazi in unanimitate.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a Comunei

Stoeneqti 2021-2027 . Iniliator primar.
Se prezint[ raportul 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 primar menlioneazd cd, potrivit informdrii emise de secretarul general al comunei qi
comunicate consilierilor, nu s-a formulat Ei depus la secretariatul Primdriei Comunei Stoeneqti sau
pe siteul oficial aI instituliei niciun amendament la Strategia locald de dezvoltare a Comunei
Stoenegti 2021 - 2027 . Aprobarea Strategiei a fost am6natd, la propunerea domnului primar, in
urma disculiilor de la qedinja de consiliu din data de 11.06.2021, in mod specigl a afirmaliilor
domnului consilier Oancea Florin, cA Strategia este ,,sub,ire". tn perioada de amAnare de peste o
1un5, domnul Oancea Florin avea posibilitatea de a formula in scris qi depune la secretariatul
Primdriei propuneri de amendamente la conlinutul Strategiei, pentru a putea fi avizate de
compartimentele de specialitate din cadrul Primdriei, cuprinse in textul Strategiei, discutate gi
avizate in comisia de specialitate a Consiliului local, apoi s6 fie supuse aprobdrii in plenul
consiliului, nu cum a procedat domnul consilier oancea Florin, care a venit direct in ;edinla
plenului Consiliului de astdzi, cu o notild. Se reia, la gedinla de fa!d, dezbaterea in vederea aprobdrii
acestei Strategii in forma iniliald.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
5. Diverse.
Domnul consilier PojalS Alin propune ca, in satul Coteneqti, la captarea unde s-a furat conducta

de alimentare cu apd, sE se facd legdtura cu cea de sus, la momentul actual apa se scurge in drum.
Domnul primar rdspunde ci se va interveni in perioada imediat urmdtoare.
Domnul consilier Luca Cdtdlin semnaleazd lipsa apei la stadionul de fotbal, instalalia nu

funclioneaz6.



Domnul primar rdspunde cE se va remedia rapid, este o problemd cu furtul unor componente
care duce la aceastl situalie. Mai gravd este problema gunoaielor, trebuie ca toli sa luim mdsuri sd
strAngem gunoiul, sd curdldm zonele pe care la folosim, in loc sd punem poze pe Facebook cu
gunoaiele, primdria nu are angajat special pentru colectarea gunoaielor.

Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe solicitd suplimentarea containerelor pentru gunoi in
satul Piatra, mai jos de Vasile Stuparu. De asemenea, este problema cd lucrdtorii cu colectarea
gunoiului nu culeg toate gunoaiele cdzute pe ldngd containere. Solicit[ achiziyia unui ciocan
rotopercutor la primdrie, au fost intervenlii foarte dificile in satul Piatra, este foarte greu sd lucrezi
cu baros gi dalt6.

Domnul primar rdspunde cd lucrdtorii, de reguld, colecteazd gunoaiele din pubele, nu qi pe cele
imprdqtiate pe domeniul public. Pubela de gunoi este ridicatd Ei descdrcatd automat in maqina de
gunoi' Conform normelor de sAnAtate qi securitate in muncd, lucrdtorii nu au voie sd ridice saci cu
gunoi in greutate de peste 20 kg.

Domnul consilier Stuparu Dragoq readuce in discuJie problema pe care a mai semnalat-o, cu
puntea peste RAul Ddmbovila, in satul cotenegti, care prezintd un pericol pentru siguranla
locuitorilor care o traverseazA.

Domnul primar rdspunde cd acolo este vorba despre o improvizalie, nu ne permitem sa facem
intervenlii, acolo e necesar un proiect de investi{ii, dat fiind cd deschiderea albiei rAului este foarte
mare in punctul respectiv, o sd vedem dacd e posibil. Acolo nu e prins in inventarul domeniului
public a1 comunei.

Domnul consilier Oancea Florin susline cd i s-a sesizat de catre anumili cetdleni lipsa apei pe
Coteneasca, in urmd cu cAteva zile.

Domnul consilier Pojaln Alin intreabd dacd domnul consilier Oancea Florin Etie unde se aflh
captarea.PrccizeazE cd probleme cu debitul apei sunt, sporadic, datoritd secetei din ultima perioadd
qi a uddturii excesive a unor localnici in grddinile gi solariile proprii.

Domnul primar precizeazi cd solulia este captarea de acumulare din Valea Bddenilor, care va
asigura peste 60% din necesarul de apd la nivelul comunei, aceastd captare urm6nd sd deserveascd
inclusiv satul Coteneqti.

Domnul consilier Luca Ion subliniazd care este rolul consiliului local, ca autoritate
deliberativd, in raport de autoritatea executivd, care este primdria. Nu este normql ca un consilier
si spund public in ziare qi pe refelele de socializare ca datodffi lui s-a asfaltat un drum, cd el a
propus. In realitate, consiliul local, fiind un organ colegial, hotdriqte cu votul tuturor consilierilor
asupra realizdrii proiectelor de investilii la nivelul comunei, deci este meritul tuturor colegilor
consilieri dacd se aprobd un proiect benefic penhu comuna noastrd.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declard inchisA qedinla.

Secretar general al Comunei,
Lulescu Dan
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