
JUDETUL ARGE$
COMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES,VERBAL

al qedinfei ordinare din data de27,01,2022

 

Azi, data de mai ry1, in sala de qedinle a Prim6riei Comunei Stoeneqti, a avut loc qedinla ordinara
a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispozifiei de convocare ru. 4 din20.01.2022,1a
care au fost prezenfi 12 consilieri din l3 in funcfie. A absentat domnul consilier Stuparu Dragoq.

Domnul consilier Pojald Alin, preqedinte de gedin{6, dd cuvdntul domnului Lqlscu Dan] secretar
general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta trecut6, din data de 04.01 .2022,

Domnul preqedinte de qedintE intreab[ dacd sunt obiec]ii la procesul verbal citit.
. Nefiind obiecfii, se supune la vot spre aprobaxe procosul verbal. Se aprobl in unanimitate. Vot

deschis.
Domnul preqedinte_de qedinfd d6 cuvdntul domnului primar, care solicitd aprobarcasuplimentdrii

ordinii de zi a qedinfei de fald cu dou[ proiecte de hotdrdri dupd cum txmeazd,.
Primul proiect se refer6 la acordul pentru scoaterea temporara/definitiv6 din circuitul agricol a

unor suprafefe de teren.
Al doilea proiect vizeazd aprobarea aderlrii UAT STOENE$TI la ASOCIATIA pENTRU

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA _ ITI MICRoREGIUNEA TARA TAcAnapULUI.
Domnul primar anunfi c6 este nevoit s[ retrag6 proiectul de buget local pe anui 2022, inscris

inifial la punctul 2 pe ordinea de zi, deoarece la capilolul inv6[[mant, deqi ni s-au avansat cifrele,
Guvernul Rom6niei nu a emis inc6 hotdrdrea, potrivit Legii27312006. Toate prim6riile sunt ln ur..uqi
situafie, aqteptdm publicarea hotdrdrii de guvern. ProieCtul de buget r[mdni acelaqi, aqadar votul qi
avizul comisiei de buget a consiliului local rdmdne valabil, doar cI va trebui s6 am6n6m dezbaterea qi
aprobarea bugetului local in plen pentru qedinla viitoare.

Domnul pregedinte de qedinfd supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. Depunerea jurdmAntului de c[tre domnul consilier local Ciubuc Iulian.
2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea relelei qcolare a unitalilor de inv6fdm6nt de stat

dinrazauAT stoenegti pentru anyl gcolar 2022-2023. Indiator primar.
3. PROIECT DE HOTAMRE privind acordul pentru scoaterea temporard/definitiv6 din

circuitul agricol a unor suprqfefg de teren. Inifiator primar.
4. PROIECT D_E_ IOJ4RARE privind aprobarea ader6rii UAT STOENE$TI la ASOCIAJIA

PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMLTNITAM ITI MICRoRbGIUNEA TA,RA
FAGARA$ULUI. Inifiator primar.

5. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
1. Depunerea jurdmOntului de c6tre domnul consilier local Ciubuc Iulian.
Domnul preqedinte de qedinf6 dI cuvdntul domnului secretar general al comunei, care informeaz6

96 s-a efectuat procedura legalI de validare a mandatului de consilier local al supleantului Ciubuc
Iulian. Acesta a fost validat de cdtre Judecltoria Cdmpulung, prin incheiere de qldinp, in data de
05.01.2022 qi urmeaz[ sd depun[ jur6m6ntul , prevdzut de art. 79 alin. (l) din O.U.G. nr. 5712019
privind Codul administrativ.



Domnul preqedinte de qedinfd invitl pe domnul consilier Ciubuc Iulian sI depun6, potrivit legii,
urmdtorul jurdmdnt in limba romdn6: ,,Jur sd respect Constitulia Si legite tdrii Si sd fac, cu bui,d-
credinld, tot ceea ce std tn puterile Si priceperea mea pentru binele loiurtorilor Cominei Stoenesti,
Judelul Arge$. ASa sd tmi ajute Dumnezeu!"

Jurlm6ntul s-a depus dupl urmItoarea procedur[: Domnul preqedinte de qedinfa a chemat pe
domnul consilier Ciubuc Iulian sI citeasc[ jur6mdntul, iar acesta s-a prezentat in A1a mesei special
amenajate, pe care se afl6 un gxemplar din Constitufia Romdniei gi eiUfa. Consilierul , p.rr'rnarru
s16ng6_atdt pe Constitufie, cdt qi pe Biblie, gi a dat citire jur6m6ntului, dupd care a semnat jur6m6ntul
de credintd, imprimat pe un formular special.

Un exemplar aljurimAntului se pdstreazdla dosarul de constituire, iar al doilea s-a inm6nat
consilierului local,

_ Secretarul general al Comunei aduce la cunoqtin{I domnului consilier Ciubuc Iulian
reglementdrile din Legea w.l6l/2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitdtilor publice, a functiilor publice gi in mediul dJ afaceri, prevenirea gi

1119!iolarea coruptiei, cu modificlrile gi completlrile ulterioare, precum gi cele iin OUC *.
5712019, referitoare la conflictul de interese qi la regimul incompatibilitfuilor aleqilor locali,
inmdndndu-i acestuia qi extras din actele normative menfionate, pre"um qi extras din OUG nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu referire la eonsiliul local, cu rugamintea de a studia aceste
documente.

2. PROIECT DE HOTAR.A.RE privind aprobarea refelei qcolare a unitalilor de invdf6m6nt de
stat din ruzauAT Stoeneqti pentru anul qcolar 2022-2023. Inifiator primar.

Se prezintl raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru activitfii social - culturale, culte,
inv6[[m6nt, sdnltate gi familie, protecfie social6, protec]ia Copilului, tineret, activit6li sportive gi de
agrement. comisia acordb avizfavorubil proiectului in forma inifial[.

Domnul primar informeaz[ cd marl| 25 ianuarie, au venit doud reprezentante ale
Inspectoratului $colar Judelean Argeq, respectiv doamna inspector qcolar Briceag Adiiana qi doamna
Bdrbieru Petrufa din partea sindicatului de invd|6mdnt, s-a constatat c6 sunt qase elevi pentru ciclul
primar in satul Piatra, in vreme ce legea cere minim zece elevi pentru menfinerea cicluiui primar la
qcoala din Piatra. Rog pe domnul secretar general sd citeascd Procesul verbal incheiat iu ocazia
vizitei din data de 25.01 .2022,

Domnul secretar general citegte Procesul verbal incheiat cu ocaziavizitei I.$.J. Argeq din data
de25.0L2022. Domnul primar precizeazd, c6, dacl pdn[ la toamnl se strdng zece eleii, ciclul de
invdf[mdnt primar va funcfiona normal. Consider c6, in urma amdndrilor p. .*r eu le-am propus,
s-au epuizat toate discutiile qi a sosit momentul s[ se voteze pe marginea acestui proiect. Va rog sa
supunefi la vot.

Se supune la vot proiectul de hot[rdre. Se aprob[ cu 9 voturi pentru qi 3 voturi impotrivd, cele
ale consilierilor Bragr Ion, Iosifescu Cdt6lin qi oancea Florin. Vot deschis.

3. PROIECT DE HOTARARE privind acordul pentru scoaterea temporard/definitiva din
circuitul agricol a unor suprafele de teren.

Domnul primar precizeazd" c[ este vorba despre un teren situat ln satul Piatra, in suprafal6 de
256 mp, categoria de folosinfd pdqune, pe unde trece conducta de gaz metan, unde trebuie .'a n.
fdcute niqte modifi cdri.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
4. PROIECT PE HOTAMRE privind aprobarea ader[rii UAT STOENEgTI la ASOCIATIA

PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMTINITARA ITI MICRoREGIUNEA TARA
FAGARA$ULUI. Inifiator primar. '- --

- Domnul preqedinte de gedinfd invit[ pe domnul secretar general sd citeascd referatul de ini]iere
al acestui proiect.

Domnul consilier Vrabie Doru arati cI aceste microregiuni intr6 la finanfarea din bani
europeni primele qi beneficiazi de cea mai larg6 plaj6 de finanfdri.

)



Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se aprob6 in unanimitate. Vot deschis.
5. Diverse.
Domnul preqedinte de qedinfd dI cuvdntul domnului Vlad Adrian qi doamnei Oncioiu Cristina,

care semnaleazd problema debitului scdzut al apei potabile din refea.
Domnul primar rdspunde cd problema este veche, singura solulie este modernizarearefelei de

ap5, sperlm ca in acest an sd fie finalizatdqi s[ o ddm in exploatare, ceea ce inseamn6 c[ debitul se va
dubla sau chiar tripla, acesta este rdspunsul meu.

Domnul consilier Ciubuc Iulian susfine c6, avdnd ln vedere faptul c6 a venit membru in
consiliul local in locul domnului Luca Ion, nu i se pare normal, nici legal, s6 intre automat in Comisia
pentru programe de dezvoltare economico-social[, buget-finanfe, administraiea domeniului public ai privat al
comunei, amenajarea teritoriului qi urbanism, protecfii mediului gi turism, agriculturi, gospod[rie cotmunal6,
servicii 9i comerf, comisie in care domnul Luca Ion, in calitate de consilier, u fort ales prin votul consilierilor.
Drept urmare, solicit6 sI se aprobe de cdtre consiliul local s[ se faca alegeri pentru itabili.ea componen{ei
nominale a celor trei comisii ale consilului local.

Doamna consilier Mdzgaciu Pdunila semnaleazd problema din zona la Lele, fhnt6nifa aduce
toatd' apa in strad[ qi acum s-a format, din cauza gerului, un pod de gheaf6, trebuie intervenit cu sare,
cred, dacd nu se indreaptd vremea, e foarte multr ghea[dacolo, pot fi-accidente.

Domnul consilier Arzoiu Cristian semnaleazI problema de la $coala B6deni, cele doud centrale
termice nu au generator, cu gerul care afost au fost probleme grave, s-a scos jarul, putem sd avem un
incendiu.

Domnul primar rlspunde ci aceste centrale termice au sistem propriu de r6cire, dar este bine s[
g[sim o solufie, intr[ in atenfia noastr6.

Domnul consilier Vrabie Doru readuce ln discufie problema gunoaielor din Valea B6denilor, ar
fi de dorit montarea unei camere de luat vederi in zoni.

Domnul primar precizeazd c6 acolo nu este domeniu public, este proprietatea privatd a obgtei,
cu toate acestea executivul primdriei a intervenit pentru strdngerea gunoiului, .urn.ru nu se poate
monta pentru cI nu merge alimentarea larc[ea, poate vom trece la aplicarea de amenzi , dacdaltfel nu
se mai poate,

Domnul consilier Bragd lon prezintd doleanfa unor cetdfeni de pe Valea Coteneqtilor, care sunt
afecta[i de lipsa apei, poate cd, impreunl, g6sim o rezolvare.

Domnul primar r5spunde c[ am lncercat tot ce a fost posibil ca surs6 de ap[, nu este posibil6
captarea unei cantitlti suficiente de la izvoarele din zon[- Singura investi]ie seiioasa qi care va
rezolva.definitiv problema apei in satele_ Bddeni qi Cotenegti este Japtarea de pe B6deanca, ln etapa a
doua a investiliei de modernizwe a relelei de ap[ qi canalizare. Conform studiului gfectuat in ca'drul
proiectului de moderni-zgre, aceast6 captare va asigura ih permanenfa circa 65 % dinnecesarul de apd
al comunei noastre qi, binenfeles, intreg necesarul de ap6 pentru satele Bldeni qi Cotenegti.

Nemaifiind inscrieri lapuvdnt, se declard tnchisi qedinfa.

Preqedinte Secretar general al Comunei,
Lu{escu DanPojali
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