
JUDETUL ARGE$
coMUNA STOENESTT
CONSILIUL LOC.A.L

PROCES.VERBAL

al qedinfei de indatd din data de 04.01-2022

Azi, data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei Comunei Stoeneqti, a avut loc Eedinla
de indatd a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispoziliei de convocare nr. 1 din
03.01.2022,la care au fost prezenti 11 consilieri din 12 in funcfie. A absentat domnul consilier
Oancea Florin. Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local a[ Comunei
stoeneqti, Judelul Argeq, pentru domnul Luca Ion, avand in vedere ordinul prefectului nr.
432119.11 .2021 . Se declard vacant locul acestuia.

Se propune ca preqedinte de qedinj[ domnul consilier Pojald Alin, de cdtre domnul
consilier Arzoiu Cristian. Se supune la vot propunerea. Se voteazd in unanimitate. Vot deschis.

Domnul consilier Pojal[ Alin, preqedinte de gedin]d, dd cuvdntul domnului Lu]escu Dan,
secretar general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la gedinta ordinard trecutd, din data
d,e 15.12.2021.

Domnul preEedinte de qedintd intreabd dacd sunt obieclii la procesul verbal citit.
Nefiind obiecfii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se aprob[ in unanimitate.

Vot deschis.
Domnul preqedinte de qedintd dd cuvAntul domnului Lulescu Dan, secretar general al

comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta de indatd trecutd, din data de 23.12.2021.
Domnul preEedinte 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 preqedinte de qedinli supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1 . PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul

bugetului local al anului 2021, ade{citului sectiunii dezvoltare. Ini}iator primar.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii sumei de 200 mii lei din

excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2021, pentru acoperirea golului de casd.
Iniliator primar.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea relelei qcolare a unitAlilor de
invdldmAnt de stat din raza UAT StoeneEti pentru anul Ecolar 2022-2023. Iniliator primar.

4. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul

bugetului local al anului 2021, a deficitului secliunii dezvoltare. Iniliator primar.
Domnul consilier Vrabie Doru intreabd care sunt obiectivele de investilii din a cdror

valoare decontatd a rcztltat deficitul secliunii dezvoltare.
Domnul primar pune la dispozilia consilierilor prezenli documentalia aferentd qi

precizeazd ci este vorba despre sumele cheltuite care reprezintd valoarea decontatd a obiectivelor
de investiJii executate in cursul anului trecut, respectiv racorduri canalizarc qi branqamente apd



pentru obiectivul Reabilitale relea de alimentare cu apa qi inliinlarc sistem de canalizare
T:nlj"ra_ qi staJie de epurare, din satul Stoeneqti, obiectivul alimentare cu apd in satgl Lunca
Gdrtii, obiectivele privind asfaltarea drurnurilor locale, asigurarea scurgerii apelor pluviale,
podeJe in satele Bddeni, coteneqti, modernizare drumuri locale-in satul sto;e$ti.

Se supune la vot proiectrrl de hotarare. Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
2. PROIECT DE HOTARARE privi.d aprobarea utiliz[rii sumei de 200 mii lei din

excedentul bugetului local rezultat la finele anuiui 2021, pentru acoperirea golului de casi.
Inifiator prirnar.

. Domnul primar precizeazd cd suma de 200 mii lei este necesard pentru acoperirca
cheltuielilor. curente de funclionare.a primiriei, potrivit prevederilor Legii nr.'zlzliooi privrna
finanlele publice locale, in condiliile in care nu existd incasdri suficienie din venituri froprii inprimele zile ale anului 2022.

Se supune la vot proiectul de hotirdre. Se aproba in u,animitate. vot deschis.3. PROIECT DE HoriRARr privind aprobarea re{elei qcorare a u,ild} or de
invdfdmdnt de stat din raza UAT Stoenegti pintru anuf gcolar 2022-2023. rni1luto, p.i,,u..

Domnul consilier vrabie Doru susline ci, lindnd cont de disculi e pu,tui. p" ,.,u.grn.u
acestui proiect la ultima Eedinld ordinard, in urma cdrora s-a votat pentru amdnarea dezbaterii siaprobdrii prezentului, avdnd in vedere c6, potrivit documentaliei de qedinld care ;^;J;prezentata, in data de 22.12.2021, Inspectoratul $colar Judelean Arg"g o emis un aviz conform
care, potrivit legii, este obligatoriu sd fie aplicat intocmai, iri care se consemneazd. cd, i'r
conformitate cu Hotdrarea nr.49 a consiliului de administralie al I.S.J. Argeq, r. u.oraa *i,
confonn proiectului de relea Ecolard pentru anul gcolar 2022 - 2023 pe care l-irn'avut ie oroinea
de zi la gedinla din 15 decembrie, concruzia esie cd noi, consilieril, nu avem .upuriiut"u d" u
evalua detaliile tehnice ale relelei Ecolare, responsabiliiatea pentru corectitudine qi legalitate
aparline consilir.rlui profesoral care a intocmit propunerile qi inspectoratului qcolar'care a datavizul Cred cd toati lumea vrea s[ rdmdnb .opiii ra inve]e in saiul piatra, dai trebuie gdsit[ osolulie legald qi corectd, bazata pe documente oficiare. Realitatea este ca, procentual, tot mai
multi pdrinli.opteazd si-9i trimit6 copiii la qcolile din Cdmpulung.

. . 
Este invitat in qedin!6 directorul $colii Gimnaziale nr. 1 Stoenegti, domnul Bacdrcel Iosif-

Antoniu. Acesta subliniazi cd la $coala din satul Piatra este o situalie speciald, in sensul cd,potrivit normativelor in vigoare, trebuie sd existe minim 10 elevi la invalamantui primar, lar inprezent sunt doar 6 elevi din satul Piatra, care au fost treculi in planul de gcolarizare'la $coala din
stoe,egti, exista. transport qcolar asigurat de microbuzul pus la dispozilie a. .atr. p.inia'ri".

. _ _Sunt 
invitali in gedinfd. doamna Lhzdroiu Raluca, avand funclia de educato. ra qcoala crin

satul Piatra, respectiv dornnul onofreiciuc Ionu!. Aceqtia iau cuvantul i, .uLiioi. al'ia.i,.,yi qi
susfin continuarea activitdrilor didactice pe ciclui primar la qcoala din sat, este piicat ci aceasta
qcoald veche s5 se desfiinfeze. onofreiciuc Ionul declara cd in sat exist6 9 elevi oare se
incadreazd la nivelul de invdtramant primar qi ai cdror pdrinli doresc sd fie inscriqi la Ecoala din
sat' Ii 

-nominalizeazd, apoi precizeazd cd unul dintre eievi este incadrat cu cerinle educalionale
speciale qi, confonn legii, se socote$te ca echivalent a doi elevi ara c"rln1" 

"J,,"u1iorrur"speciale. De asetnenea, declar6 ci are informa{ii clare ci acest elev va fi amanai in anul qcolar
urmbtor qi va fi tot la nivelul ciclului primar, existdnd qi un cefiificat medical in acest sens. in
acest fel se intrune$te numirul minim de 10 elevi, cerut de lege pentru continuarea cursurilor
pentru invalAmantul primar.

Doamna consilier Mizgaciu pdunila precizeazd cd, dacd se dovedeEte cd existd numdrul
minim de copii pentru a putea fi inclus in pianul de qcolarizare nivelul de invalandnt priprar Ia
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$coala din Piatra, atunci trebuie, mai intdi, modificate propunerile la nivelul cadrelor didactice,
apoi aprobate in Consiliul de administralie al $colii Gimnaziale nr. 1 Stoeneqti, dupi care qcoala

11u]ry:lra domnului primar proiectul modificat al planului de qcolarizare pentru anul qcolar
2022'2023, care, prin grija secretarului general al comunei, intrd pe ordinea de zi a qediniei de
consiliu local, pentru dezbatere gi aprobare.

Domnul primar propune consiliului local sd aprobe aminarea dezbaterii acestui proiect,
pentru $edinla de consiliu urmdtoare, pentru a verifica faptic dacd, intr-adev6r, recensdmintul
scriptic se confirm[, a$a cum v-a]i luat aagajamentul in aceastd qedin{d cd mobiliza}i pdrin}ii
pentru a discuta, impreund qi cu domnul director. Dac6, intr-adevdr, existd cei 10 elevi care
sustineti ci sunt din ciclul primar gi care rezulti, in urma disculiilor cu pdrinlii, cd vor sd urmeze
cursurile la $coala Piatra, voi face toate demersurile la Inspectoratul $colar Judelean Argeq ca sd
r6mdnd in planul de qcolarizare pentru anul $colar urmator, pe langd nivelul preqcolar, adicd
grddinila. Ei nivelul de invSlamdnt primar. in niciun caz nu intrd in disculie desfiinlarea qcolii din
Piatra. In permanenla am sprijinit qcolile din punct de vedere administrativ, partea tehnic6
rdmAndnd in sarcina specialiqtilor din Consiliul de administralie al qcolii Ei din Consiliul de
administralie al Inspectoratului $colar Judetean Argeg, care stabilesc Releaua qcolard Ei Planul de
qcolarizare, apoi inainteazd raport tehnic de funclionare a relelei gcolare cdtre Frimar qi Consiliul
Local, care luam act de ceea ce au hotdrdt aceste consilii de administralie qi, dupa ce verificdm
dac[ s-au respectat prevederile legale, se aprobd prin hotdrdre de consiliu loial.

Se supune la vot propunerea de amdnare a dezbaterii proiectului de hotdrdre. Se voteazd
in unanimitate.

4. Diverse.
Domnul Luca Ion aduce la cunoqtinla consilierilor prezenli incetarea de drept a

mandatului s[u de consilier local al comunei Stoeneqti, Jude]ul Argeq, in urma unui rapoft al
A.N.L, av6nd in vedere ordinul Prefectului nr. 432/19.11.2021, pe care l-a contestat, cauza fiind
actualmente pe rolul instanlei de judecati. Mullumeqte tuturor pentru colaborare gi ureazd succes
in activitate pe mai departe.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt, se declard inchisd qedinla.

Secretar general al Comunei,
Lufescu Dan


