
JUDETUL ARGES
COMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES.VERBAL

al qedinlei ordinare din data de 29,09,2021

Az| data de mai sus, in sala de gedinle a Primdriei Comunei Stoeneqti, a avut loc $edinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoene$ti, conform dispoziliei de convocare nr. 335 din
22.09.2021,la care au fost prezenli 12 consilieri din 13 in funclie. A absentat domnul consilier
Iosifescu Cdt6lin.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila, preEedinte de qedinli, dd cuvdntul domnului Lulescu
Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta trecutd, din data de
27.08.2021.

Doamna preqedinte de qedintd intreabi dacd sunt obiec{ii la procesul verbal citit.
Nefiind obieclii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se aprobd in unanimitate.

Vot deschis-

D-na preqedinte de qedinld supune la vot spre'aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind avizarea Strategiei de confactare, a Studiului de

fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului qi a Documentaliei de
atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitelii de colectare separatA qi transport
separat al degeurilor municipale, operarea Staliei de transfer Cdmpulung, sortarea Ei compostarea
degeurilor municipale, in Zona C6mpulung, Judelul Argeq. Iniliator primar.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Stoeneqti, Comuna Stoenegti, Judelul
Argeq". Iniliator primar.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul
2021, secliunea funclionare. Iniliator priniar.

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii sumei de 1.475.000 lei din
excedentul bugetului local de la finele anului 2020 pentru finanlarea obiectivelor aprobate,
precum qi aprobarea programului de investilii pentru anul 2021. Iniliator primar.

5. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de

fiurdamentare, a studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului qi a Documentaliei de
atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitAlii de colectare separatA qi tansporl
separat al degeurilor municipale, operarea Staliei de transfer cdmpulung, sortarea gi compostarea
deqeurilor municipale, in Zona C6mpulung, Judelul Arges. Iniliator primar.

Se prezinti raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buge!finan1e, administrarea domeniului public Ai privat al comunei,



amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului qi turism, agriculturd, gospodirie
comunald, servicii qi comer!. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Domnul primar precizeazd cd, la caietul de sarcini din documentalia de atribuire la
aceastd noud achizilie, a propus mai multe amendamente, printre care sd ne dea gi o maqind mai
micd, care sd intre pe mai multe ulicioare, unde nu poate sA intre maqina mare, sd inlocuiascd
containerele sparte din culpa manevranlilor cu altele noi, ne-am confiuntat cu greutatea, vor fi
maqini dotate cu cdntar qi GPS, documentalia supusd aprobdrii prin acest proiect este comuna
intregii zone Cdmpulung. Noi trebuie s[ facem selec]ia intre peturi qi gunoi menajer. Consiliul
Judelean Argeq are un intreg compartiment specializat care lucreazd penftu acest serviciu. Nu
mai ddm a$orizalie de demolare dacd beneficiarul nu vine cu facturd de la ei, aceasta este
lucrare separatd, pldtitd de cdtre beneficiar, vine magina speciali pentru colectarea acestui moloz,
iar pentru cine construieqte, nu eliberdm proces-verbal de finalizare a lucr[rii dacd nu a dus
reziduurile la ei, pentru toate acestea se face comandA separatA, nu intrd in prelul negociat cu
A.D.I. SERVSAT,.

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

obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Stoenegti, Comuna Stoenegti, Judelul
Argeg". Iniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finante, administrarea domeniului public ai privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturd, gospoddrie
comunald, servicii qi comer!. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliali.

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

2021 , secjiunea funclionare. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public ai privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, protec{ia mediului gi turism, agriculturd, gospodlrie
comunali, servicii qi comer!. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Domnul primar p recizeazd cd-, in urma discuJiilor puftate cu qef birou fina4ciar-contabil, a
stabilit ce prioritar este sA se facd plata lucrdrilor executate la qcoala din B6deni in vederea
oblinerii autorizaliei de funclionare I.S.U. in funclie de cheltuielile necesare, din ceea ce rdmdne
se va finanfa gi evaluarea, avdnd in vedere ci banii intrd la acelaqi capitol de cheltuieli, prin
aceastd rectificare a bugetului. Lucrlrile se executa la qcoald ca urmare a verificdrilor delegaliei
I.S.U., fac menliunea cd aceste lucrdri nu au fost prinse in proiectul inilial, la construirea qcolii,
as,adar sunt lucrdri suplimentare, conform noilor dispozilii legale, ele sunt obligatorii pentru
obtinerea autorizaliei de lunclionare.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd cu 11 voturi pentru qi o ablinere, cea a
domnului consilier Oancea Florin.

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii sumei de 1.475.000 lei din
excedentul bugetului local de la finele anului 2020 pentru finanlarea obiectivelor aprobate,
precum Ei aprobarea programului de investiiii pentru anr:J 2021.Iniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finanje, administrarea domeniului public ai privat al comunei,
amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului qi turism, agriculturd, gospoddrie
comunald, servicii gi comer!. Comisia acord[ aviz favorabil proiectului in forma initiald.



Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteaz6. in unanimitate.
5. Diverse.
Domnul consilier Bragd Ion ridicd probrema urgilor care au produs murte pagube.

_ 
Domnul primar rdspunde cd este reglementata problema prin ordonanli de guvem,

procedura legald este clard. 
_ursul este protejat de lege. oUG nr. gll2o2t privind aprobarea

metodelor de intervenJie imediatd pentru prevenirea gi combaterea atacurilor exemplarelor de urs
brun asupra persoanelor gi bunurilor acestora, in intravilanul localitelilor, prevede, in esenld, cd
in astfel de situalii se constituie, in urma unei sesizdri, o echipi de intervenlie sub conducerea
primarului sau a viceprimarului, desemnat in comitetul local pentru situalii de urgenJd, echipd
din care trebuie si facd parte medicul veterinar, personalul sfiucturilor de landarml "o-p.t.nt"teritorial, aflat in serviciu, plus personalul tehnic de specialitate pentru astfei de interventie.

Domnul consilier ciubuc Marian ridicE problema circulaliei in valea Bddenilor.
.. Dgmnul primar r5spunde cd polilia trebuie sd iqi facd meseria. Din pdcate, am constatat o
lipsd de implicare a organelor de polilie la nivelul comunei noastre, in cadiul programului
normal de lucru, intre orele 8-16.

Domnul consilier Luca Ion ridicd problema cd domnul consilier Oancea Florin face
public, pe Facebook, ca la toate lucrdrile care se executa pe raza localitdlii este iniliator
dumnealui, ceea ce sfideazf, tot consiliul local qi executivul. bomnul consiliei Luca Ion cere
permisiunea pre;edintei de Eedin!6 sd intrebe pe domnul secretar general dacd domnul consilier
Oancea Florin este iniliatorul unui proiect de hot5rAre.

Domnul secretar general, cu permisiunea preqedintei de gedinfd, rdspunde cd nu.
Domnul primar spune ca nu este posibil si ili arogi meritele pentru lucrdrile care se

executd in comunA, inclusiv inlocuirea becurilor la iluminatul pubtic, aceista este o sfidare atat la
adresa executirului, cdt qi a consiliului local, pentru ci majoritatea din consiliul local decide
asupra proiectelor de hot5rdri, nu un singur consilier.

Domnul consilier stuparu DragoE propune amplasarea unui bancomat pe raza comunei.
. Domnul primar rdspunde cd se urmdreqte amplasarea, in cel mai scurt iimp posibil, a unui
bancomat la primdrie.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt, se declarE inchis[ qedinla.

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan
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Pregedirite qedin{I,


