
JUDETUL ARGE$
COMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES.VERBAL

al qedinlei ordinare din data de 20.10.2021

Azi, data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei comunei Stoeneqti, a ar.ut loc qedinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr. 385 din
14'10.2021,la care au fost prezenli 12 consilieri din 13 in funclie. A absentat domnul consilier
Iosifescu Cdtdlin.

Se propune ca preqedinte de gedinld domnul consilier Arzoiu Cristian, de cdtre domnul
consilier Negule! Adrian. Se supune la vot propunerea. Se voteazd in unanimitate. Vot deschis.

Domnul consilier Arzoiu cristian, preqedinte de qedinli, di cuvdntul domnului Lujescu
Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la ;edinta trecutd, din data de
29.09.2021.

Domnul preqedinte de $edintd intreabd dacd sunt obieclii la procesul verbal citit.
Domnul primar solicitd a se include in cuprinsul procesului verbal mai multe detalii

referitoare la prevederile OUG nr. 8112021 privind aprobarea metodelor de intervenlie imediatd
pentru prevenirea qi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor gi
bunurilor acestora, in intravilanul localitdlilor, aqa dupd cum le-am prezentat in qedinld.

Nefiind obiecfii, se supune la vot spre aprob*e procesul verbal. Se aprobd in unanimitate.
Vot deschis.

Domnul primar solicitd suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotdrdre privind
aprobarea contului de execulie al bugetului local la 30 septembrie 2021. Domnul primar
precizeazd cd are obligalia legal6, in calitate de ordonator principal de credite, de a prezenta in
gedinJd public5, spre analizd 9i aprobare de citre autoritatea deliberativa, execulia bugetului
intocmit pe cele doud secliuni, cu scopul de a redimensiona cheltuieiile in raport cu gradul de
colectare a veniturilor. Tindnd cont cI nu au fost inregistrate plali restante la dita de IO.OS.ZOZ1
qi suntem deja in trimestrul IV, am iniliat acest proiect de hotdrdre.

Se supune.la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Se aprobd in unanimitate.
DJ preEedinte de Eedinld supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1' PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Organigramei qi a statului de funclii ale

aparatului de specialitate al Primarului comunei StoeneEti, Judelul Argeg. Iniliator primar.
2. PROIECT DE HOTARIiRE privind aprobarea obiectivului de investilii ,,Reabilitare

relea de alimentare cu apd, extindere sistem de canalizare menajerr qi stalie de epurare etapa II
Bddeni - coteneqti, comuna Stoenegti, Judelul Argeg" propus pentru finanlare prin progrimul
nalional de investilii ,,Anghel Saligny". Iniliaror primar.

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

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execulie al bugetului local
la 30 septembrie 2021 . lnitiaror primar.

5. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.



1. PROIECT DE HOTARARI privind aprobarea Organigramei gi a statului de funclii ale
aparatului de specialitate al Primarului comunei Stoeneqti, Judelul Argeq. Iniliator primar.

.. Se prezintl raportul comisiei de specialitate, Comisia juridicd 9i de disciplina, apirarea
ordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetdlenilor qi de muncd. Comisia acordd aviz favorabil
proiectului in forma ini1ial6.

Domnul consilier vrabie George-Doru, pre;edinte al comisiei de specialitate, justificd
avizarea favorabild a proiectului in forma iniliali prin oportunitatea reconhgurdrii statului de
funclii in.acord cu cerinlele qi realitdlile prezente, avind in vedere vacantarea unui post de paznic
prin pensionarea la limitd de vdrstd, urmdnd ca postul sd fie transformat intr-unul de mecanic in
vederea oper6rii utilajului buldoexcavator care urmeazd sd intre in doatrea primdriei. De
asemenea, este necesard infiinlarea cabinetului primarului, avAnd prev[zut un post de consilier ce
poate fi angajat pe perioadi determinatd, conform legii, mai precis pe duata mandatului actual al
primarului. Menirea consilierului este impoftantd, in contextul postul este prevazut cu studii
superioare de lungd durat6, avand in vedere cd proiectele de hotdrdre pe care le dezbate spre
aprobare consiliul local au fost qi sunt iniliate de primar.

Domnul consilier oancea Florin spune c6 este de acord cu proiectul de fald, dar este de
p6rere cd ar fi mai importantd angajarea unui consilier juridic, conform legii, pe perioadd
nedeterminatS.

_ Se supune la vot proiectul de hotdrAre. se aprobd cu 11 voturi pentru gi o ablinere, cea a
domnului consilier Oancea Florin.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea obiectivului de investifii ,,Reabilitare
relea de alimentare cu apd, extindere sistem de canalizare menajerd gi stalie de epurare etapa II
Bideni - cotene$ti, comuna Stoeneqti, Judelul Argeg" propus penfu finanlare prin progrimul
nalional de investilii ,,Anghel Saligny',. Iniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociall, bugerfinan]e, administrarea domeniului public gi privat al comunei,
amenajarea teritoriului gi urbanism, protectia mediului gi turism, agriculturd, gospoddrie
comunalE, servicii qi comerf. comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliali.

Domnul primar precizeazd cd proiectul este propus pentru finanlare prin acest nou
program nalional de investilii, lansat luna aceasta. Obiectivll vizeazd, canalizayea de-a lungul
qoselei nalionale, stalie de epurare care deserueqte valea coteneqtilor, B6deni, Valea Bddenilor,
sumele sunt rezulate din studii, efectuate de proiectantul qi consultantul de specialitate, e posibil
ca aceste sume sd se modifice.

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

2021, secliunea funclionare. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buge!finanle, administrarea domeniului public ai privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturd, gospoddrie
comunali, servicii qi comer!. comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma initiali.

Domnul primar precizeazd ca este necesara rectiflicarea bugetului pentru a direcliona
banii primili in prezent din Fondul de rezervd al Guvernului pentru funclionarea primdriei.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execulie al bugetului local

Ia 30 septembrie 2021 . lniEiator primar.



Domnul ptimat precizeazd cd despre acest proiect s-a discutat la suplimentarea ordinii de
zi, este obligalia primarului de a supune spre aprobare contul de execulie al bugetului local.

Se supune la vot proiectul de hotdr6re. Se voteazi in unanimitate.
5. Diverse.
Domnul secretar general Lulescu Dan dd citire, pentru informarea consiliului local,

Deciziei camerei de conturi Argeg, emisd in urma Raportului de audit inregistrat sub w.2967
din30.07.2021, incheiat in urma acliunii de verificare cu tema,,Audit financiar conturi anuale de
executie bugetard ale UAT Comuna StoeneEti,,.

Domnul consilier Bragd Ion aduce in disculie problema urqilor, in lumina prevederilor
oUG nr. 8112021, apoi se referd la oUG nr. 8212011 privind atribuliile ANIF, mai piecis in ceea
ce priveqte amenajarea pentru circulalie a drumurilor agricole de pe musceluri, cu aplicarea
ordonan{ei nr.4311997 in ceea ce priveqte administrarea drumurilor de interes local.

Domnul consilier Vrabie Doru spune cd existd o submdsurd UE cu finanlare pentru astfel
de drumuri qi propune rcalizarea unui proiect in care sd fie implicate UAT-urile rivirane pentru
amenajarea, prin pietruire, a unui drum care si lege varful lui pdun, peste tot muscelul, p6nd la
Bdca, in comuna vdleni, Judelul D6mbovila. Prccizez cd punctajul pioiectului este cu atdt mai
mare cu c6t mai multe UAT-uri sunt prinse in el.

Domnul primar rdspunde cA toate drumurile de interes local se administreazA de cdtre
autoritatea administraliei publice locale, pe cdnd aici vorbim despre drumurile agricole Ei
beneficiarii de subvenlie de la APIA au qi obligatia de a amenaja gi intieline astfel de drumuri, pe
care ei le folosesc. Spre exemplu, daci vorbim doar despre drumul spre Brata, acolo sunt
necesare fonduri de 7-8 miliarde, cd nu mergem acolo doar cu c6teva masini de balastru, acolo
trebuie inclusiv fEcut un pod. Referitor la drumulr propus de domnul consilier Vrabie Doru,
acesta nu este realizabil in practic[, deoarece taie proprietd{ile multor localnici, asta inseamnd s6
fac achizilie publici pe proprietatea lor, pentru c6 nu poli sr faci drum pe proprietatea privatd a
cetilenilor, dacd dumneata poli sd ii convingi pe toi sa cedeze proprietdlile pentru realizrea
acestui drum, eu te las in locul meu. chiar dacd, s6 zicem, toli ar fi de acord, ar fi foarte multe
acte de fEcut, cadastrale, notariale, care trebuie platite toate de noi. Eu ag propune un proiect
pentru finanlarea drumului pe Brata. Pe astfel de drumuri nu renteazd si facem reparalii, ci doar
investilii. Aqa cum am ftcut la obddoaia, unde qtiu cei mai in v6rstd, de la Juicuq pdnf, in vdrl
era_ o_ mlaEtind in care am bdgat cateva sute de remorci de tractor, in urma studiilor pioiectantul a
stabilit cd acolo trebuie pus geotextil pe o suprafald de 200 metri pdtrali, s-a ftcut investifie, s-a
rezolvat problema. ..

Domnul consilier Oancea Florin susline cA existd o problemd cu becurile.
Domnul primar rdspunde cd nu se poate interveni in fiecare zi, ei vin in functie de

sesizdri, cu programare.
Domnul consilier Luca Ion spune ci a fost, impreund cu domnul primar gi cu domnul

delegat sdtesc Vasile Gheorghe, aouzat de violare de domiciliu qi tulburarea ordinii publice de
cdtre Bragd Ioana din satul Piatra, in condiliile in care s-a intervenit pentru inchiderea unui
robinet la o pomp6 care curgea necontrolat, pentru binele comunitali din satul piatra, care se
confrunla, la vremea respectivd, in martie 2020, ct: lipsa apei. Am fost achitali pentru aceste
acuzalii nejustificate, hotdrArea judecdtoreascd este definitivi.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declard inchisd Eedinla.

Pregedinte $edinli,
Arzoiu Cristian

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan


