
JUDETUL ARGE$
COMUNA STOENE$TI
CONSILruL LOCAL

PROCES.VERBAL

al gedin{ei ordinare din data de 24.03,2022

Azi, data de mai 
9u_s, 

in sala de qedinfe a Primiriei Comunei Stoeneqti, a avut loc qedinla ordinar6
a Consiliului Local al Comunei Stoeneqti, conform dispozifiei de convocare nr. 126'din |8.03.2022,
la care au fost prezenli 1l consilieri din 13 in funcfie. Au absentat domnii consilieri Bragd Ion qi
Negulet Adrian.

Domnul consilier Pojali Alin, preqedinte de qedinf[, dd cuvdntul domnului Lutescu Dan, secretar
general al comunei, pentru a citi procesul verbal de la qedinta trecut6, din data de23,02.2022.

Domnul preqedinte de gedintd intreabl dac6 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 qedinJ6 supune la vot spre aprobare ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind apro-bar.u indicatorilor tehnico-economici

,,Reabilitare Cdmin cultural Stoeneqti, Primlrie, parcare Cdmin cultural qi parcare
Inifiator primar.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local rezultat
la finele anului 2021pentru secliunea dezvoltare. Inifiator primar.

3. Diverse.
Se aprobd in unanimitate. Vot deschis.
l. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

,,Reabilitare Cdmin cultural Stoeneqti, Primdrie, parcare Cdmin cultural qi parcare Monument,,.
Iniliator primar.

Se prezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-
social6, buget-finante, administrarea domeniului public gi privat ai comunei, amenajarea teritoriului qi
urbanism, protectia mediului qi turism, agriculturd, gospodarie comunal6, servicii qi comerl. Comisia
acord6 aviz favorabil proiectului in forma ini1ial6, cu trei voturi pentru, ale consilierilor Mizgaciu
P6unila, Ciubuc Iulian gi Vdcaru Marian qi doui voturi impotrivl, cele ale consilierilor Iosiiescu
C6t6lin qi Oancea Florin. In motivarea voturilor impotrivd se aratd cd sunt de acord cu proiectul,
avAnd urmdtoarele amendamente: aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivri p*"ur.
gdmin cultural qi parcare monument, dar suntem impotriva reabilitarii Caminului cultural StoeneEti Ei
Prim6riei.

Domnul primar pune la dispozifia consilierilor prezen[i intreaga documentafie a actualului
proiect privind obiectivul ,,Reabilitare Cdmin cultural StoeneEti, Primdrie, parcare C6min cultural Ei
parcare Monument". Domnul primar aminteqte cI acum douSzeci de ani au avut loc ultimele lucrdri
de reparafii care erau urgente la Ciminul cultural, cdnd primar era domnul Ciurea Iosif, iar eu eram
viceprimar, atunci s-a consolidat fundafia, pentru cd altfel nu finea placa, a fost nevoie de plac6
pentru cd grinzile de lemn putreziserd qi cobordser[ jos, pe pardoseal5. Domnul primar precizeizd, cd,
modernizarea centrului Comunei Stoeneqti se realizeazi prin doud proiecte qi anume:

la obiectivul
Monument".



1. Proiectul de asfaltare a drumului judefean DJ 725 de la kilometrul 0, intersecfia cu drumul
nalional, pe o distanf6 de 1,800 km, cu refacerea complet6 a podelelor qi a qan{urilor de scurgere a
apei pluviale, cele existente sunt prea ad6nci qi nu asigurd scurgerea apei. tie asemenea, pririacest
proiect se monteazi borduri qi se amenaj eazd"trotuare de o parte qi de alta a drumului;

2. Proiectul de fafd, care cuprinde urmdtoarele:
- modernizarea Cdminului Cultural Stoeneqti, prin inlocuirea figlei cu tabl6 Lindab, exact

ca cea de pe acoperigul Prim[riei, se va inlocui t6mpliria, se va amenaja un grup sanitar in interior,
care va fi racordat la refeaua d9 ap[ qi canalizare, vor fi reldcute treptele de li intrare. De asemenea,
vom amenaja in fala Cdminului o parcare cu pavele, se vor morta jardinidre cu flori qi vor fi
amplasate bbncufe;

- modernizarea clddirii Prim6riei, prin racordarea la refeaua de apd Ei canalizaro, rgfagerea
fa[adei, montarea de pavele intre primdrie qi cdminul cultural, conturarea spaliului dinfalaprim6riei
qi a Cdminului Cultural cu borduri;

- la Monumentul Eroilor, construirea unui gard de imprejmuire cu fundafia de zid[rie cupiatrl de. calcar qi confecfie din metal in partea superioar6, amenajarea spaliului imprejmuit cu
pdmdnt gi gazon, refacerea gazeteipublice.

Se supune la vot proiectul de hotdr6re. Se aprobl cu 9 voturi pentru gi dou6 ablineri, cele ale
consilierilor Iosifescu Cdt6lin qi Oancea Florin. Vot deschis. Domnii consilieri Brag6 ion qi Negulef
Adrian au fost absenfi.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local reztitat
la finele anului 2021pentrusecfiunea dezvoltaie. Inifiator primar.

Se ptezintd raportul comisiei de specialitate, Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-socialE, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat al-comunei, amenajarca
teritoriului qi urbanism, protectia mediului gi turism, agricultur6, gospodarie comunald, servicii qi
comerf. comisia acord6 aviz favorabil proiectului in forma inifiald.

Domnul primar precizeazd, ci aprobarea acestui proiect este o consecin!6 a votului favorabil la
primul proiect al ordinii de zi, aici este vorba despre utilizarea sumei Oe O+S.OOO lei din excedentul
bugetar pentru finanfarea proiectului de reabilitare pe care l-ali aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se aprobd cu 9 voturi pentru qi doud ablineri, cele ale
consilierilor Iosifescu Cdtilin qi Oancea Florin. Vot deschis. Domnii consilieri Brag6 io" qi Negulet
Adrian au fost absenti.

3. Diverse.
Domnul primar precizeazd cI se face o propagandd nejustificat6 impotriva montdrii de apometre

in satul Piatra, vreau s[ vd amintesc c6, de circa zece ani, hecare distribu]ie din bazin are montat un
apometru, iar consumul pe care il inregistrdm la sfdrqitul fieclrei luni se imparte la num6rul de
gospoddrii, dar refinefi cE unii, care sunt corecfi qi cinstili, platesc apape care o bag6 in puf al1ii. Eu
am pus apometre in Lunca Gafiii, in Pdltineqti, intrebafi oamenii de acolo ce bine qi cjconvenabil
este. Daci cineva consum5, si zicem, 10 metri cubi, este normal qi corect s[ pllieascd atdt cdt a
consumat. Peste tot in aceastE fard sunt montate apometre, fiecare pldtegte exact cdt a consumat,
numai in satul Piatra nu se poate? Sd fie foarte clar, fiecare metru cub de ap[ consum at, pdnd,c6nd s6
pl6teasc6 cetdfeanul care benefi ciazd" de ap6, este pldtit de prim6rie cdtre siatul rom6n, pintru c6 apa
este resurs[ nafionalI, nu este un bun al Comunei Stoeneqti sau al oricdrei alte localit6lidin pra asta.

Domnul consilier Oancea Florin solicitd sE se consemrteze cd este acuzatpe nedrept, pentru c6
tot ceea ce se publicdinziare nu a declarat.

Domnul primar rdspunde cd in toate articolele este precizat numele consilierului Oancea Florin,
c[ sunt declarafiile acestui consilier.

In urma unui schimb de replici intre domnii consilieri Iosifescu Citdlin qi Vrabie Doru, in cursul
care s-au proferat insulte qi ameninf6ri, domnul preqedinte de qedinfd a sancfionat disciplinar,
conform legii qi a Regulamentului de organizare qi func[ionare aConsiliului local Stoeneqti, avand qi
votul unanim al consilierilor prezenfi, pe domnul consilier Iosifescu Cdtdlin cu retragerea.cuv6ntulu'i,
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dup6.ce i-a aplicat acestuia, gradual qi succesiv, sancfiunile disciplinwe prevdzute de lege, respectiv
avertismentul gi chemarea la ordine.

Nemaifiind inscrieri la cuv6nt, se declardlnchisd qedin{a.

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan
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