
JUDETUL ARGE$
coMUNA STOENE$Tr
CONSILruL LOCAL

PROCES.VERBAL

al qedinfei extraordinare din data de 07.04.2022

Azi, data de mai sus, in sala de qedinle a Prim6riei Comunei Stoeneqti, a avut loc qedinla
extraordinarl a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispozifiei de convocare nr. 141 din
04.04.2022, la care au fost prezenli 13 consilieri din i: in func1ie.

Se propune ca preqedinte de qedinf6 domnul consilier Brag6Ion, de c6tre domnul consilier pojald
Alin. se supune la vot propunerea. se voteazd in unanimitate. vot deschis.

Domnul consilier Bragd Ion, preqedinte de qedinfi, d[ cuvdntul domnului Lufescu Dan, secretar
general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la Eedinta trecut6, din data Ae Zq,Ol,ZOZZ.

Domnul pregedinte de qedint6 intreabI dac[ sunt obiecfii la procesul verbal citit.
- Nefiind obiecfii, se supune la vot spre aprobare procesul verbal. Se aprob6 in unanimitate. Vot

deschis.
Domnul preqedinte de qedinf6 dE cuvdntul domnului primar, care solicitd aprobarea suplimentdrii

ordinii dy fi a Eedinfei de fa16 cu un proiect de hoiarare privind modificarea qi completarea
inventarului bunurilor care aparfin domeniului privat al Comunei Stoeneqti, Judeful Argeq. bomnul
primar ptecizeazd, ci este vorba despre includerea in patrimoniul comunei a buldoexcavatorului
recepfionat de curdnd la primIrie, care a fost achizilionatpe fonduri europene. Aprobarea proiectului
este obligatorie pentru rcalizarcaviramentului banilor pentru utilajul achiiilionat.

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Se aprob[in unanimitate.
Domnul preqedinte de gedinfd supune Ia vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind. aprobarea proiectului qi a acordului de parteneriat pentru

proiectul ,,tnfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Stoenesti jud Arges,
Cetateni jud Arges, Malu cu Flori jud Dambovita si Valeni-Dambovita jud Dambovitd,,pentru Jare
s-e urmtrreqte obfinerea finant[rii nerambursabile din fondurile alocate incadrul programuiui nafional
de. investitii ,,Anghel Saligny" (conform Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. SStZOZtl,Iniliator
primar;

2' PROIECT Dl HQT4YRE privind aprobarea cererii de finantare qi a devizului general
estimativ pe1tru proiectul ,,infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele
Stoenesti jud Arges, Cetateni jud Arges-, Malu cu nlori jud Damboviti si Valeni-Dambovita jud
Dambovita", pentru caf,e se urmdreqte oblinerea finanldrii nerambursabile din fondurile alocate in
cadrul Programului nafional de investifii ,,Anghel Saligny" (conform Ordonanlei de urgent6 a
Guvernului nr, 95 12021). Inifiator primar;

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului de contract de prest[ri servicii,
precum gi a prefului contractului. Iniliator primar;

4. PROIECT DE HOTARARE'privind *odifi.*.a qi completarea inventarului bunurilor care
apart]ldgmeniului privat al comunei stoeneqti, Judelul Argeq. Inifiator primar;

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



1' PRoIECT DE I{OT4RARE privind aprobarea proiectului qi a acorclului de parteneriat pentruproiectul ,'infiintare-sistem inteligent ae aistriUuti" g;" naturale in comunele Stoenesti jud Arges,
cetateni jud Arges, Malu cu Flori jud Dambovita si'valeni-Dambovita SuJoambovita,,, p.nt*irr.
s.e grmdreqte oblinerea finanfdrii nerambursabile din fondurile alocate in cadrul programuiui nalional
de. investifii ,,Anghel saligny" (conform ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. istzoitl.inifuo,
primar.

. 
Se prezinta raportul.comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociali, buget-finanfe, administrarea dbmeniului public ai privat ui .oirr*i , amenaiarca teritoriului qiurbanism, proteclia.mediului qi turism, agricultui[, gorpodarie comunal[, ,.ruirii qi comerf. Comisia

acordd avizfavorabil proiectului in formiin4iata. -
Domnul primar pr-ecizeazdcS, aga cum bine se cunoaqte, amaidepus un proiect pentru rcalizarcaalimentdrii cu gaze, intr-un parteneriat cu Cdmpulung, 

'Cetd{eni 
qi Godeni, p0n6 acum nu a intratnimic la finanfare, astfel cE cei de la Cetdfeni, Malu du plori qi V6leni insist6 s6 intrdm in aceast6

asociere, de data asta pe Programul nafional de investifii ,,Anghel Saligny,,, pentru c[ ei f5r6 noi nu
se pot inscrie, noi suntem lideri de proiect. Proiectele de hotdrdie inscriJe p.'orairr.u de zi la purrcrtele
1, 2 qi 3 sunt toate legate de aceasti asociere,

Se supune la vot proiectul de- hotdrdre. Se aprobi in unanimitate. Vot deschis.
2' PROIECT D_E rylT4S*E privind aprobarea cererii de finantare qi a devizului generalestimativ pe1tru proiectul ,,lnfiintare sistem inteligent de distributie gize naturale in comunele

Stoenesti jud Arges, Cetateni jud Arges, Malu cu-Flori jud Damboviti si Valeni-Dambovita jud
Dambovita", porltru care se urmdreqte oblinerea finan16rii nerambursabile din fona*ff. .irr"; i,cadrul Programului nafional de investilii ,,Anghel Saligny" (conform ordonanfei A. .rrg.ntu uGuvernului w, 95 12021). Inifiator primar.

. 
Se prezintd raportulcomisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

social6, buget-finanfe, administrarea d-omeniului public ai privat ai coirunei, amenaiarea teritoriului qi
urbanism,.protectia.mediului gi turism, agricultur[, gorpodarie comunal6, slrvicii qi comerf. Comisiaacord[ avizfavorabil proiectului in forma indiald.

Se supune la vot proiectul de hot6rdre. Se aprobl in unanimitate. Vot deschis.
3' PROIECT 

PE HOTAMRE privind aprobarea modelului de contract de prestrri servicii,precum gi a prefului contractului. Iniliator primar.

. 
Se prezint[ raportul-comisiei de speciilitate, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

social6, buget-finanfe, administrarea domeniului public pi privat ai co"mrrnei, amena.larea teritoriului qiurbanism, protecliamediului gi turism, agricultuia, gorpodarie comunal6, servicii qi ,o-r4. Co-iriu
acordd aviz favorabil proiectului in forma inifiald.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se aprobi in unanimitate. Vot deschis.
4' PROIECT DE HOTARARE privind *tdifi.ur.a gi compl etarea inventarului bunurilor care

aparljn domeniului privat al ComunefStoeneqti, Judeful Aigeq. Iniliator primar.
Se supune la vot proiectul de hotflrdre. Se aprob['in uninimitaie. Voi deschis.
5. Diverse.
Domnul primar informeazl despre. vizita. de lucru pe care a efectuat-o in cursul sipt6manii

trecute in Germania, impreun6 cu mai mulfi primari, in cadrul delegaliei oficiale constituite lainvitalia reprezentanlilor Parcului National Pidurea Bavarczdqi prezinta constatdrile qi concluziile inurma lntdlnirilor awte cu acest prilej, referitoare la conservar.u biodiurrsitalii, reciclare, utiltiiarca
durabilS a resurselor, producerea energiei verzi,ca fiind componente esenliale ale dezvolt[rii durabile
intr-un mediu lnconjurdtor sdnltos.

Domnul consilier Ciubuc Marian semnaleazd problema din Valea Badenilor unde, in punctul f,oinu arem acces la propriet6fi, din cauzarev6rsdrii apelor din pdrdul B6deanca.
Domnul primar rrspunde cd in zoni 

1;au lagui imprejmuiri abuzive din albia rdului, legea apelor
spune clar cd nu avem voie s6 obstrucfiondm albia majori ardurilor.



Doamna consilier Mdzgaciu P[unifa semnaleazd problema cdminului din satul Slobozia, sd segrseasc[ niqte tabl6 peltry acoperiq, ar fi necesw i r, folosit pentru orgiirur"u pomenilor. De
asemenea, in privinfa refugialilor din Ucraina, intreabd dacd este bine s6 li ie aduc6 *arrur.u latitasau doar alimente neprocesate.

Domnul primar rdspunde ci este preferabil s6li se dea alimente neprocesate. Cine vrea sr ajuteeste indicat sE aduc[ la primlrie qi la bisericd, caxe apoi le distribuie in mod organizat. primdria qibisericile Stoeneqti, Bldeni, Slobozia qi Liicdi s-au implicat qi au contribuit la asigurarea hraneirefugiafilor pentru trei sdptdm6ni. De asemenea, primdria a organizat, cu ocazias6rbdtorii de Buna
Vestire, o deplasare cu microbuze la Mausoleul Mateiaq, precum gi o masr caldd la restaurant. inprivinfa cdminului din Slobozia, este at6t de deteriorai incdt o investifie pentru renovare nu sejustific6.

Domnul consilier Iosifescu Cdtllin semnaleazd necesitatea montarii unei oglinzi rutiere in satulB-6deni, in punctul ,,La Robu", pentru vizibilitate din dreapta, la asigurarea pentru schimbarea
direcliei spre stdnga.

Domnul primar rdspunde c[ este planificat[ montarea unei astfel de oglinzi acolo.
-. 

Domnul primar mulfumeqte consilierilor pentru modul calm qi civiizat in care s-a discutat laqedinfa de azi, cu respectarea ordinii qi a discipiinei.
Nemaifiind inscrieri la cuv6nt, se declarE inchisE qedinta.

Secretar general al Comunei,
Lufescu Dan

Pregedinte qedinftr,

J


