
JUDETUL ARGES
coMUNA STOENE$Tr
CONSILIUL LOCAI,

PROCES-VERBAL

al qedinlei ordinare din data de 27 .08.2021

AzL data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei Comunei Stoeneqti, a avut loc qedinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr.282 din
19.08.2021,la care au fost prezenli 9 consilieri din 13 in funclie. Au absentat domnii consilieri
Ciubuc Marian, Iosifescu Cdtdlin, Luca Cdtdlin qi Negule! Adrian.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila, preqedinte de gedinld, dd cuvdntul domnului Lulescu
Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta trecutd, din data de
t5.07 .2021 .

Doamna preqedinte de qedintd intreabd dacd sunt obieclii 1a procesul verbal citit. Domnul
consilier Oancea Florin obiecteaza, fatd de aloculiunea domnului consilier Luca Ion din finalul
gedinlei, suslin6nd ca s-a consemnat in procesul verbal cd a scris Oancea Florin la ziar, ceea ce
nu este adevdrat, cd nu scriu et la ziar. t

Domnul Lulescu Dan, secretar general al comunei, precizeazd cd s-a consemnat ca nu
este normal ca un consilier sd spund public in ziare qi pe relelele de socializare cd datoritd lui s-a
asfaltat un drum gi cd el a propus asfaltarea, aici este meritul tuturor consilierilor care au votat,
iar proiectele au fost propuse de cdtre domnul primar.

Nefiind obieclii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se voteazA cu 8 voturi
pentru $i o ablinere, cea a domnului consilier Oancea Florin. Vot deschis.

D-na preqedinte de gedinJd supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la

obiectiwl I.B.u. pe drum local cotenegti Ei ramificalie in satul coteneqti, comuna Stoeneqti,
Judelul Argeq. Iniliator primar.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectiwl ,,Asigurarea scurgerii apelor pluviale, podele qi asfaltare pe drumuri locale in satele
Bideni Ei Cotenegti, Comuna Stoeneqti, Judelul Argeq". IniJiator primar.

3. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la

obiectivul I.B.U. pe drum local coteneqti gi ramificalie in satul coteneEti, comuna Stoeneqti,
Judelul Argeg. Initiator primar.

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

Domnul primar precizeazd cd la acest proiect este vorba de ulila unde std Bebe Iarca gi cu
ramificalie la Puiu Ionescu. Obiectivul arc preydzttld inclusiv montarea unei balustrade pe



marginea drumului. Lucrarea presupune corectrri la canalizare qi asfaltare pe ambele
ramifica{ii.Valoarea totald a investiliei este de 274.0001ei Ihrd TVA.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la

obiectivul ,,Asigurarea scurgerii apelor pluviale, podele qi asfaltare pe drumuri locale in satele
Bideni qi CoteneEti, Comuna Stoeneqti, Judelul Argeq". Iniliator primar.

Se prezinti raportul comisiei de specialitate, comisia pentru dezvoltare economico-
sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public ai privat, gospoddrire comunald, mediu,
urbanism etc. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in foma iniliala.

Domnul primar precizeazd cd este vorba de zona Ciuregtilor, de la poarta lui nea Ciurea,
pe la nea Zic6, qi pand la nea Ghicd Li1oi, cu dirijarea apei pluviale pe p6r6ul acela, pdnd in
Bideanca, cu doud podele, in zona Nae Vdcdroiu. Vor {i executate Ean}uri betonate pentru
asigurarea scurgerii apelor pluviale. Vor fi lucrdri qi in zona Vicd Cali1u gi in dreptul magazinului
lui Sorin Pietrireanu, de la Vicd Ciurea pdnd la Sebi. Tot in acest proiect este prinsd gi porliunea
de circa 80 - 90 de metri de la Oana Samoild.

Domnul primar precizeazd cd va propune, intr-o qedinld urmatoare, un a1 treilea proiect
de acest gen, care vizeaz6, satttl stoenegti, respectiv drumul de la gdrli cu legatura la cabinetul
veterinar, cu arterele aferente DJ 725, respectiv ulild magazin Ionel, ulild Gore Panluroiu qi ulild
Butoi Pdunila. in perioada urmdtoare se vor prezenta indicatorii tehnico-economici pentru acest
obiectiv de investilii qi vom inainta proiectul pentru aprobare consiliului local.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
3. Diverse.
Domnul consilier Pojald Alin propune o hotdrdre de consiliu referitoare la comercianlii

ambulanli. Mai rdmdne sd v6ndd salam, in rest au adus de toate in comund. Polilia poate sd-i
verifice dacd au plStit taxi la primdrie ca sd comercializeze toate aceste produse, altfel, eu nu am
nimic cu ei. Aceqti comercianli nu dau bon fiscal nici la pdine, nici la porumb, nici la pepeni qi
consider cA nu este normal. $i eu am practicat acest tip de activitate in trecut, 1a Constanfa, dar
md duceam mai intdi la primdrie, unde eram inregistrat Ei pldteam taxa pentru asta.

Domnul primar rdspunde cd aceEti comercianli trebuie si aibd documente legale,
certificat de producitor, trebuie sd se prezinte la primdrie, noi tiiem chitqnlA, autorizdm
comercializarea pentru o zi sau mai multe zile, in funclie de situalie.

Domnul consilier Vrabie Doru ridicd problema gunoaielor imprdqtiate pe Valea Bddenilor
qi propune folosirea beneficiarilor Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat pentru
curdtirea zonei.

Domnul primar rdspunde cd acolo este proprietatea obEtei, deci proprietarul trebuie sd se
implice. Primdria are doar solulia legalf, de a amenda proprietarul. Noi am executat curalare
siptimAnal, dar acolo trebuie sd se interuind zilnic. Dacd folosim beneficiarii Legii nr.41612001
la aceste acliuni zilnic, inseamnd cd nu mai putem sA ii distribuim pentru alte lucr[ri urgente pe
raza comunei noastre.

Domnul delegat sdtesc Vasile Gheorghe intreabd unde qi cum poate fi colectat molozul,
materialele de construclie. De asemenea, propune sd se facd un proiect de hotdrdre prin care sa
fie obligali proprietarii sd-qi cure{e ?n dreptul proprietd}ii qanluriIe, s6-9i adune gunoaiele
acumulate.

Domnul primar rlspunde cA pentru colectarea molozului se face comandd speciald pentru
transport contra cost, pentru cA nu este gunoi menajer. C6t priveqte a doua chestiune, aveli
dreptate, trebuie sd existe unitate de acliune inhe comunitatea locald gi primdrie.



Domnul consilier Oancea Florin susline cd drumul la Stoicu! Alexandra trebuie sl fie
reparat. De asemenea, semnaleazd problema cdinilor fird stdpAn in zona Adrian Vlad.

Domnul primar spune cd aqteapti sesizarea locuitorilor care se va inregistra 1a primarie.
Drumul respectiv este pe o albie de rdu, vom interveni pentru aJ face practicabii.

Domnul consilier Arzoiu Cristian solicitd sd se amplaseze o trecere de pietoni in dreptul
qcolii de la Bddeni.

Domnul primar rdspunde cd se va rezolva, dacd polilia dd avizul, conform legii.
La finalul qedinlei, domnul primar informeazd pe consilierii prezenti referitor la

constituirea comisiei de delimitare a limitei administrative, hotarul cu Comuna Cetnleni. Noi
suntem in acest litigiu de mulli ani, pentru ca nu s-a pus in aplicare in mod corect Legea ru.
2i1968. Noi punem la dispozilie harta cu schila delimitarii hotarului conform legii din 1968, pe
care o delinem in original. Am solicitat ca hotarul sd fie fixat in conformitate cu aceastd schild.
Doamna Prefect Emilia Mateescu a fost prezentd personal la constituirea comisiei, pe teren gi la
primdrie, s-a intocmit un proces-verbal. Doamna Prefect qi-a exprimat intenlia de a participa la
urmatoarea $edinlA de consiliu local, la care inaintdm pentru dezbatere inclusiv solicitarea UAT
Comuna Cetdleni de a le deschide ro1 fiscal la noi, in urma inscrierii, fhrd drept, in inventarul
domeniului public al comunei cetdleni, a pdqunilor gol alpin Marginea Domneasci qi G6vana,
care se afld, de drept, pe teritoriul administrativ al comunei noastre gi, potrivit Legii nr. 18i1991
a fondului funciar, revin in proprietatea UAT Comrma Stoeneqti.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declari inchisd qedinla.

Secretar general al Comunei,
Lutescu I)an


