
JUDETUL ARGE$
coMUNA STOENE$Tr
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

al qedintei ordinare din data de 15.12,202L

Azi, data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei Comunei Stoeneqti, a avut loc Eedinla
ordinard a Consiliului Local al Comunei Stoenegti, conform dispoziliei de convocare nr. 446 din
07.12.2021,la care au fost prezenli 12 consilieri din 13 in funclie. A absentat domnul consilier
Bragd Ion.

Domnul consilier Arzoiu Cristian dore$te sA mulJumeascd domnului primar, prezent la
qedinJd, pentru lucrdrile de asfaltare, executare podele qi asigurarea scurgerii apelor pluviale
executate in comund.

Domnul consilier Arzoiu Cristian, pre$edinte de qedinld, dd cuv6ntul domnului Lulescu
Dan, secretar general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta trecutd, din data de
20.10.2021.

Domnul preqedinte de qedintd intreabd dacd sunt obieclii la procesul verbal citit.
Nefiind obieclii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se aprobd in unanimitate.

Vot deschis.
Domnul primar solicitd suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotlr6re privind

solicitarea de preluare in administrare a zonei de siguranfd, a zonei de qanluri qi acostamente, de
o parte $i de cealalt5 a drumului judelean DJ 725, de la km. 0 + 000 pAnd la km. 1 + 700, pe
perioada determinatS, respectiv 5 ani, de 1a Consiliul Judelean Argeq.

Domnul primar precizeaz[ cd, avdnd in vedere lucr[rile de reabilitare 1a releaua de apd qi

introducere canalizare, ce au fost executate peDJ 725 Stoeneqti - Dragoslavele de la km. 0 + 000
pAnd la km. 1 + 700, precum qi faptul cd acest traseu a fost deteriorat de aceste lucrdri, am
intreprins o activitate de colaborare pentru modernizarea acestui sector de drum, in parteneriat cu
Consiliul Judelean ArgeE, administratorul acestui drum. Pentru realizarea lucrdrilor de proiectare
qi de execulie a zonei de siguranfd, de o parte gi de alta a drumului, adicd trotuare, borduri,
qanturi de scurgere a apei pluviale, care vor fi finanlate de la bugetul local, este necesara
predarea de cdtre CJ Argeq in administrarea UAT Comuna Stoeneqti a acestei zone, iar lucrdrile
de proiectare qi execulie a podetelor de scurgere a apei pluviale, legdtura acestora la canalele
existente de transport a apelor pluviale la RAul DAmbovita, precum qi refacerea pdrlii carosabile,
prin turnarea unui covor nou de asfalt, vor fi finanlate de CJ Argeq.

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Se aprobd in unanimitate.
Domnul primar solicitd suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdr6re privind

aprobarea relelei qcolare a unitalilor de invardmant de stat din raza U.\T StoeneEti pentru anul
qcolar 2022-2023, deoarece adresa de inaintare a propunerilor privind releaua Ecolard ne-a fost
transmis[ in data de 14.12.2021, aqadar cu o zi inainte de qedin]a de fa]d.

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Se aprobd in unanimitate.
DJ preqedinte de qedinjd supune la vot spre aprobare ordinea de zi:



1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor qi
taxelor locale pentru anul 2022. Iniliator primar.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea viririi de credite Ei a rectificdrii
bugetului local pe anul 2021, secliunea funcfionare. Iniliator priinar.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea lucrdrilor de intrelinere qi reparalii
clddire cu compensare in chirie. Initiator primar.

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acliune privind
serviciile sociale administrate gi finanlate din bugetul Consiliului local al Comunei Stoeneqti
pentru anul 2022. Iniliator primar.

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de lucrdri propuse spre a
fi executate in cursul anului 2022 cu beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001.
Iniliator primar.

6. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea valorii obiectivului din nota de
fundamentare aprobatd inilial prin H.C.L. nr. 2212021. Iniliator primar.

7. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea valorii obiectivului din nota de
fundamentare aprobatd inilial plin H.C.L. w.2312021. Initiator primar.

8. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru secliunea
dezvoltare qi aprobarea programului de investilii pentru anul 2021. IniJiator primar.

9. PROIECT DE HOTARARE privind solicitarea de preluare in administrare a zonei de
sigurantE, a zonei de $an uri Si acostamente, de o parte qi de cealaltd a drumului judeleanDl 725,
de la km. 0 + 000 panA 1a km. 1 + 700, pe perioadd determinatd, respectiv 5 ani, de la Consiliul
Judelean Argeq. Iniliator primar.

10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reJelei Ecolare a unitdlilor de
invdJdmdnt de stat din raza UAT Stoeneqti pentru anul gcolar 2022-2023. Initiator primar.

1 1. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor qi

taxelor locale pentru anul 2022. Iniliator primar.
Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului $i turism, agriculturd, gospoddrie
comunalA, servicii gi come(. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma inilialS.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila precizeazd cd nu sunt modificdri semnificative ale
cuantumului impozitelor $i taxelor locale fald de cele stabilite pentru anul 2021, este vorba de o
indexare cu rata inflaliei, conform prevederilor Codului fiscal.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea virdrii de credite qi a rectificirii

bugetului local pe anul 2021 , sectiunea funclionare. Iniliator primar.
Se prezintA raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat al comunei,
amenajarea teritoriului Ei urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturS, gospoddrie
comunalS, servicii qi comer!. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma initiald.

Domnul primar precizeazi cd, potrivit prevederilor din Legea nr. 22612021 prittind
stabilirea mdsurilor de protectie socialS pentru consumatorul vulnerabil de energie, prin care se

modificd sumele privind ajutorul de inc[lzire, finan]area acestuia impune rectificarea bugetului
local, sectiunea funclionare, prin suplimentarea veniturilor din subvenlii de la bugetul de stat Ei a
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cheltuielilor privind ajutorul social pentru incdlzire, conform anexei la raport, sumele necesare
rezultdnd din calculul cererilor aprobate. De asemenea, din analiza frnanciar-contabild rezultd c[,
la subcapitolul Colectare, tratare qi distrugere a degeurilor, creditele sunt insuficiente, fiind
necesard virarea de credite de la subcapitolul iluminat public, unde creditele prevdzute nu vor fi
consumate.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea lucrdrilor de intrelinere qi reparalii

clSdire cu compensare in chirie. Iniliator primar.
Se prezinti raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-social5, buge!finanJe, administrarea domeniului public ai privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturi, gospod[rie
comunald, servicii gi comerj. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.

Domnul primar precizeazd cd, avdnd in vedere adresa nr. 4067 /01111.2021, intocmitd de
cdtre doamna Ghinete Elena, in calitate de reprezentant al SC Sante Elifarm Plus, prin care
solicitd renovarea acoperiqului cl5dirii in care igi desfEEoard activitatea, intrucdt acoperiqul
existent s-a degradat de-a lungul timpului, din catza fenomenelor meteorologice. intr-adevdr,
avem un contract de inchiriere cu aceast5 societate pentru respectiva clddire qi terenul aferent,
clddire care este cuprinsA in inventarul localitAlii, ta pozilia 26, fiind construitd in anul 1932. in
ultimii 20 de ani nu s-au mai ftcut interventii pentru renovare la aceastd clddire qi, intr-adevdr,
acoperiqul format din qarpantd de lemn qi invelitoare din carton bituminos este foarte deteriorat.
Beneficiarul contractului de inchiriere doreqte sd facd urmltoarele lucrdri: inlocuirea qarpantei de
lemn ecarisat qi inlocuirea invelitoarei cu tabl6 tip Lindab. in lumina prevederilor art. 1788 din
Codul civil, proprietarul clddirii, adicd UAT Comuna StoeneEti, este obligat sd efectueze toate
reparaliile care sunt necesare pentru a menline bunul in stare corespunzAtoare de intrebuinlare pe
toatd durata contractului. Cu aprobarea consiliului local, exist6 posibilitatea legald sd ne ddm
acordul pentru ca lucrdrile de intrelinere qi reparatii sd le facd societatea beneficiard, cu devize
justificative, cu compensare in chirie. Un caz asemdndtor a fost la dispensar, unde consiliul local
a aprobat o astfel de compensare, conform prevederilor Codului civil.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila precizeazd cA este legal ca, in urma efectudrii
lucr5rilor de cdtre chiriaq pe cheltuialS proprie, pe bazd de facturd de achiziJie qi deviz de lucrdri
sd se fac[ o compensare in chirie a acestor cheltuieli. Vorbim despre o investi]ie pe termen lung,
aduce plus valoare acestui imobil, care constituie mijloc fix in patrimoniul UAT Comuna
StoeneEti.

Se supune la vot proiectul de hotirAre, Se voteaza in unanimitate.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acliune privind

serviciile sociale administrate Si finanlate din bugetul Consiliului local al Comunei Stoeneqti
pentru anul 2022. Iniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru activitdli social - culturale,
culte, invA1Amant, sanAtate qi familie, proteclie sociald, proteclia copilului, tineret, activitAli
sporlive qi de agrement. Comisia acord[ aviz favorabil proiectului in forma ini1iald.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de lucrdri propuse spre a

fi executate in cursul anuJui 2022 cu beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001.
Iniliator primar.



Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru activitd{i social - culturale,
culte, invdtrdmant, sAndtate qi familie, proteclie sociald, protecjia copilului, tineret, activitali
sporlive gi de agrement. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma ini1ial5.

Domnul consilier Vdcaru Marian precizeazd cd, in calitate de viceprimar, al5turi de
persoane din aparatul de specialitate delegate de cdtre domnul primar, este responsabil de
rcalizarea acestor lucrlri, care constau in diferite interventii cu beneficiarii de venit minim
garantat in localitate, acolo unde este nevoie, pentru activitdJi de curdjenie, decolmatare etc.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
6. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea valorii obiectivului din nota de

fundamentare aprobatd iniliat prin H.C.L . nr. 2212021 .Initiator primar.
Se prezintd rapoftul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturd, gospoddrie
comunald, servicii gi comert. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniJial5.

Domnul primar precizeazd cd este vorba despre doui obiective de investilii, respectiv

,,I.B.U. pe drum local Coteneqti qi ramificalie in satul Coteneqti, Comuna Stoeneqti, Judelul
Argeq" qi ,,Asigurarea scurgerii apelor pluviale, podele qi asfaltare pe drumuri locale in satele
B[deni Ei Cotenegti, Comuna Stoeneqti, Jude]ul Argeq", care fac obiectul acestui proiect de
hotdrdre qi, respectiv, al proiectului de la punctul 7 pe ordinea de zi. La aceste proiecte se oere
aprobarea consiliului local pentru suplimentarea valorii acestor obiective de investilii inilial
aprobate. in realitate, fa!5 de valoarea ce s-a estimat in faza de proiectare, in urma execu{iei
inginerul diriginte de gantier, aldturi de proiectant qi de constructor au intocmit documentalia
justificativd pentru suplimentarea valorii, care este in conformitate cu legislatia specificA.
Domnul primar pune la dispozilia consilierilor prezenti Nota de constatare gi Nota de
suplimentare, semnate de cdtre responsabilii lucrdrilor: proiectant, diriginte de qantier,
constructor. Din aceste documente justificative rezultd sumele exacte care fac obiectul
supliment[rii valorii obiectivelor de investi]ii.

Domnul consilier Oancea Florin anunld cA va vota impotrivd la aceste doud proiecte,
pentru cd nu este ldmurit cu privire la motivele pentru care este necesard suplimentarea valorii
acestor obiective, de ce nu s-a respectat proiectul aprobat inilial.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre. Se voteazd cu 1 1 voturi pentru qi un vot impotrivd,
cel al domnului consilier Oancea Florin.

7. PROIECT DE HOTAR A.RE privind suplimentarea valorii obiectivului din nota de
fundamentare aprobatd inilial prin H.C.L , w.2312021. Initiator primar.

Se prezinti raporlul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, bugerfinanJe, administrarea domeniului public qi privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, protecJia mediului qi turism, agriculturd, gospoddrie

comunald, servicii qi comer!. Comisia acordd aviz favorabil proiectului in forma iniliald.
Se supune la vot proiectul de hoHrare. Se voteaza cu 1 1 voturi pentru qi un vot impotriva,

cel al domnului consilier Oancea Florin.
8. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru secliunea

dezvoltare qi aprobarea programului de investilii pentru anul 2021. Iniliator primar.
Se prezintl raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociali, buget-finanle, administrarea domeniului public gi privat al comunei,
amenajarea teritoriului qi urbanism, protectria mediului 9i turism, agriculturf,, gospoddrie
comunal5, servicii qi comer!. Comisia acord6 aviz favorabil proiectului in forma iniliald.
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Domnul primar precizeazd cd propunerea spre aprobare a acestui proiect urmeazd in mod
firesc dupd aprobarea, prin votul consilierilor, a suplimentArii valorilor la obiectivele de
investiJii, prezentate la punctele 6 qi 7 ale ordinii de zi. Prin aprobarea proiectului de fa{[, sumele
destinate suplimentirii urmeazd s[ fie asigurate prin utilizarea excedentului bugetar qi, in
consecinld, programul de investilii pentru anul 2021 se modificd.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteazd in unanimitate.
9. PROIECT DE HOTARARE privind solicitarea de preluare in administrare a zonei de

siguranjd, a zonei de $anluri $i acostamente, de o parte qi de cealaltd a drumului judeteanDl 725,
de la km. 0 + 000 pAnE la km. 1 + 700, pe perioadd determinatd, respectiv 5 ani, de la Consiliul
Judelean Argeq. Inifiator primar.

Domnul primar aminteqte cd a dat l5muririle necesare pentru acest proiect la inceputul
dezabaterii pe ordinea de zi, odatd cu solicitarea de suplimentare a acesteia.

Se supune la vot proiectul de hotdr0re. Se voteazi in unanimitate.
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea relelei qcolare a unitd{ilor de

invl]dmdnt de stat din raza UAT Stoeneqti pentru anul qcolar 2022-2023. Initiator primar.
Este invitat in qedinld domnul director al $colii Gimnaziale nr. 1 StoeneEti, Bdcircel

Iosif-Antoniu, pentru a prezenta proiectul plan de qcolariza.re pentru anul Ecolar 2022 - 2023.
Acesta precizeazd cd la Scoala din satul Piatra este o situalie speciald, in sensul cd, pentru a

funcliona legal, trebuie sd existe minim 10 elevi la invdldmdntul primar, iar in prezent sunt doar
6 elevi din satul Piatra, care au fost treculi in planul de qcolarizare la $coala din Stoeneqti, existd
transpoft $colar asigurat de microbuzul pus la dispozilie de cdtre prim[rie.

Sunt invitali in qedinld doamna Ldz6roiu Raluca, avdnd funclia de educator la Ecoala din
satul Piatra, respectiv domnul Onofreiciuc Ionuj. AceEtia iau cuvdntul in calitate de p6rinli Ei
suslin continuarea activitililor didactice la qcoala din sat, este p6cat ca aceastA qcoald veche sd se

desfiinleze. Declard cd nu sunt de acord cu faptul cd aceEti copii au fost trecufi in planul de

$colarizare la $coala din Stoeneqti.
Domnul primar propune consiliului local sE aprobe amAnarea dezbaterii acestui proiect,

pentru qedin{a din luna urmdtoare, ianuarie 2022, Yoi veni sd discut cu fiecare dintre pdrinfi, voi
face toate demersurile la autoritAli ca sE nu se desfiinteze Ecoala din satul Piatra, vom vedea care

este rdspunsul Inspectoratului $colar Judelean Argeq la solicitarea noastrd. Trebuie s5 facem un
apel cdtre p[rin]i, sd nu mai plece copiii la alte qcoli, avem un proiect pentru amenajarea clddirii
unde a funclionat qcoala veche de ldng[ primdrie pentru activitdti de tip after school.

Se supune la vot amdnarea dezbaterii proiectului de hotdrAre. Se voteazd in unanimitate.
1 1. Diverse.
Domnul primar intreabd de ce domnul consilier Oancea Florin, care nu este purt6torul de

cuvAnt al consiliului local, vorbegte in numele consiliului qi susline in mediile de socializare cd a
realizat lucrdrile de investilii in comund ? in realitate, consiliul local hotdrdqte asupra lucrdrilor
de investilii, cu votul tutuor consilierilor, iar primarul pune in practicd ce a hotdrdt consiliul.

Doamna consilier Mizgaciu Pdunila informeazd c[ domnul consilier Oancea Florin s-a
prezentat la qedinla comisiei de specialitate ce a avut loc sdmbdt[, 11.12.2021, cu o intArziere de

o jumdtate de ord de la ora inceperii lucr6rilor qedinlei, dupd care a inceput scandalul, iar domnul
primar a intrat in qedinli pentru a aplana conflictul creat. Nu este adevarat c[ domnul consilier
Oancea Florin a fost ameninlat sau jignit in vreun fel, cum susjine dAnsul pe mediile de
socializare. C6nd zici ci noi am ftcut, noi am rcalizal, la cine te referi, de fapt? Mullumesc
pentru investitiile care s-au realizat in toatA comuna, din iniliativa qi cu eforturile domnului
primar.



Domnul consilier Oancea Florin rdspunde cd oamenii inteleg ceea ce vor. Nu v-am
calomniat, nu am minlit, dar suplimentarea valorii obiectivelor de investilii nu corespunde
realitdlii.

Domnul primar rdspunde cd a pus la dispozilie toate documentele in gedinJa de fa|d.
Domnule consilier Oancea, egti un om serios?

Domnul consilier Ciubuc Marian semnaleazd problema debitului mare pe Bddeanca qi

propune lErgirea albiei cu ajutorul unui buldozer.
Domnul primar rdspunde cI a fdcut adrese la Apele Romdne, care nu a dat aviz pentru

excavare, nu imi rdmdne decAt s[ fac poze cu apele revarsate qi sd ii chem la fa]a locului.
Domnul consilier Iosifescu C[tdlin intreabd dacd se va realiza un parc pentru copii in

satul Bhdeni, cu loc de joacd amenajat.
Domnul primar rdspunde cd, deocamdat[, ar trebui identificatd o sursd de finan]are prin

sponsorizare pentru realizarea acestui parc pentru copii.
Domnul consilier Oancea Florin readuce in discutie necesitatea transmiterii in direct, pe

pagina oficiald de internet a primdriei, a gedintelor de consiliu local.
Domnul primar rlspunde c6, in conformitate cu legea, procesul verbal al qedinlei de

consiliu local, in care se consemneazd toate disculiile, al cdrui conlinut este discutat cu toli
consilierii prezen[i la qedin]5, care apoi este aprobat prin vot de cf,tre consiliul local, se publicd
pe pagina oficialI de internet a primdriei. Nu are nimeni nimic impotrivd sd se filmeze qi sd se

publice gedinlele integral, dar aceasta inseamnd costuri ridicate pentru asigurarea suportului
tehnic pentru astfel de transmisiuni in direct pe online, trebuie angajatd o televiziune acreditatd
pentru aEa ceva.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, se declard inchis5 Eedinla.

Preqedinte fedinll,
Pojaltr Alin

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan
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