CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr.1048/08.02.2022

LEGISLATURA a VIII-a

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 08 februarie 2022,orele 14,00
In conformitate cu prevederile art.138, alin.13 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu
prilejul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din data
de 08 februarie 2022, convocata din iniţiativa primarului prin dispoziția nr.
29/03.08.2022.
La şedinţa participa 10 consilieri din 13 aleşi,lipsind domnii consilieri
Marin Robert,Chituc Vasile și Sîrbu Lucian-Valentin. Au mai participat
,domnul primar,domnul secretar general și doamna contabila .
Domnul secretar da citire art. 228 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Adminstrativ ,cu modificările și completările ulterioare,după cum urmeză:
”Articolul 228-Regimul general aplicabil conflictului de interese
pentru alesii locali

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de
cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la
emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un
folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea
de
debitor
al
unei
obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de
administrator
sau
de
la
care
obtine
venituri;
d)
o
alta
autoritate
din
care
face
parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face
parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli
ale
acestuia;
f)
asociatie
sau
fundatie
din
care
face
parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat
in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la
inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul
personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se
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consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean
nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii
consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de
vot
la
adoptarea
acestei
hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate
cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in
conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in
materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se
sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de
maximum 6 luni. ”,punându-le în vedere domnilor consilieri să nu participe
la deliberarea și adoptarea proiectelor de hotărâre inscrise pe ordinea de zi
de la aceasta şedinţa ,daca se regasesc intr-una din situatiile prevazute de
articolul mai susmentionat.
Domnul Zăuleț Valeriu, presedinte de şedinţa, dă citire proiectului
ordinii de zi,care contine urmatoarele puncte :
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31
ianuarie 2022;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Stoeneşti şi a listei cu investițiile de interes local pentru anul 2022;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului
anual al bugetului local al comunei Stoeneşti rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar pentru anul 2021 și a excedentului aferent bugetului
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei
Stoeneşti;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru
funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al
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primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public
de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public de interes local,
specializat ,cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2022;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
7. Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării unui sprijin
financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei Pătraşcu Elena-Daniela;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Amenajare loc de joaca si spațiu de recreere pentru copii din
satul Dobriceni, în punctul ”La Grădiniță”, comuna Stoeneşti, judeţul
Vâlcea”,precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea
dirigintelui de santier, in vederea finanțării din surse legal constituite
(buget
local,
fonduri
europene
nerambursabile,
alte
fonduri
guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu Mare, “punctul La
Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in comuna Stoeneşti,
judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si
aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier,
in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri
europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Construire grup sanitar pentru Dispensarul Uman din satul
Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării
Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din surse
legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri
guvernamentale);
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Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Reabilitare termica exterioara a Căminului Cultural din satul
Dobriceni, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării
Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din surse
legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri
guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Reabilitare Cismea ” La Centru”, din satul Dobriceni, comuna
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate,
precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui
de șantier, in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local,
fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Realizare stații de încărcare pentru vehiculele electrice in
comuna Stoenești, județul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de
Fezabilitate, a Proiectului Tehnic de Execuție, precum si aprobarea
participării U.A.T.C. Stoeneşti, judeţul Vâlcea la Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice in localități;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Extindere rețea de alimentare cu apa in satul Zmeuratu, in
punctul “Valea de Brădet”, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării
si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de
asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din
surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte
fonduri guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
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15. Proiect de hotărâre aprobarea realizării obiectivului de investiții ”
Realizare subtraversare la drumul județean DJ 646 A pentru rețeaua de
canalizare a apei menajere, in punctul “Gauloiu-Mateescu” , sat Stoeneşti,
comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de
Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea
dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din surse legal constituite
(buget
local,
fonduri
europene
nerambursabile,
alte
fonduri
guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ” Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stânga si
dreapta a DN67, DJ 651 si DJ 646 A, in satele Stoeneşti, Bârlogu,
Mogoșești si Budurăști, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si
realizării Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de
asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din
surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte
fonduri guvernamentale);
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
17. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul
2022 al comunei Stoenești a unui sprijin financiar în valoare de 30.000 lei
pentru Parohia Stoenești, necesar achiziționării materialelor (tabla)
necesare pentru înlocuirea acoperișurilor la Biserica ”Sfinții Împărați
Constantin și Elena ” și Biserica ””Sfânta Cuvioasa Paraschiva”;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
18.Petiții, întrebări și interpelări.
Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii care se votează cu
10 voturi pentru, lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile și Sîrbu
Lucian-Valentin.
La punctul 1, domnul secretar general da citire procesului-verbal
al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2022,precizand ca acesta se
afla publicat,alaturi de hotararile adoptate, pe site-ul primariei la adresa
www.primaria-stoenesti.ro, putand fi consultate. Nu au loc discutii şi este
aprobat cu 1 voturi pentru, lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc
Vasile și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investițiile de
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interes local pentru anul 2022,domnul Zaulet Valeriu aduce la cunostinta
consilierilor locali ca ii sunt aplicabile prevederile art. 228 din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ ,cu modificările și completările
ulterioare,fapt pentru care nu va participa la dezbaterea si votarea acestui
punct pe ordinea de zi.
Domnul primar și doamna contabila prezinta proiectul de hotărâre și
raportul compartimentului de resort,fiind prezentat detaliat bugetul local la
capitolul venituri în suma de 8.847,00 mii lei si la capitolul cheltuieli in
suma de 8.847,00 mii lei, pe fiecare capitol,subcapitol și articol sumele la
sectiunea venituri cat și la cheltuieli pe fiecare capitol,subcapitol și
articol,modul de repartizare a sumelor în bugetul local al comunei Stoenești
pentru anul 2022,propus a fi adoptat în aceasta şedinţa,după cum umează:
DENUMIRE
VENITURI

040201 Sume
def.din impozit pe
venit cota de 63 %
040204 Sume
def.impozitul pe
venit din cota de
14%
040205 Sume def.
impozitul pe venit
din cota de 7,5 %
110206 Sume
def.TVA pentru
echilibrarea
bugetelor locale
110202 Sume
def.TVA cheltuieli
Descentralizate

SUMA

SUMA

298,00
Cap.51.02 Autortati publice
Art.10 cheltuieli personal
Art.20 bunuri si servicii

2299,00
1600,00
699,00

782,00

1621,00

1556,00

110205 Sume
def.TVA drumuri
420234 Subventii
pentru acordare
ajutor incalzire
locuinta

DENUMIRE CHELTUIELI

200,00

Cap.65.02 Invatamant
Art.10 cheltuieli personal
al.100115 alocatii transport BL
Art.20 bunuri si servicii
Al.2002 reparatii curente BL
Art.57 asistenta sociala
al.570201 ajutoare sociale in numerar
Art.59 Alte cheltuieli
Al.5901 Burse
Art.71 cheltuieli de capital BL
Cap.650250 Alte cheltuieli in
domeniul invatamantului
Art.57 asistenta sociala
al.570203 tichete sociale gradinita
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Construire Gradinita parter ,cu
program normal ,satul Dobriceni
-Amenjare loc de joaca si spatiu de
recreere pentru copii din satul
Dobriceni,pct.La Gradinita
6

112 ,00
15,00
9,00
36,00

48,00
4,00
3359,00
10,00
74,00
14,00
60,00
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420241 Subventii
de la bugetul de
stat pentru
finantarea
Sanatatii

Venituri proprii

3275,00

al.580102 finantare exeterna
nerambursabila
al.580103 cheltuieli neeligibile

2.600,00

400,00

200,00

48020401 Sume
primite de la UE –
sume primite in
contul platilor
efectuate in anul
curent
48020101 Sume
primite in contul
platilor efectuate in
anul curent

Art.5801 Program FEDR
-Modernizare si extindere scoala
Stoenesti
Al.580101 finantare nationala

275,00
75 (BL)

Cap.66 Sanatate
Art.10 cheltuieli personal

200,00
200,00

Cap.67.02 Cultura
Subcap.67020302 Biblioteca
Art.10 cheltuieli personal

223,00
60,00

Subcap.67020307 Camine
culturale
Art.20 bunuri si servicii
Al.200530 alte obiecte de inventar
(mese si scaune camin Dobriceni)
Al.200103 incalzit,iluminat
Subcap.670250 Alte servicii in
domeniul culturii,recreeri si religiei
Art.71 cheltuieli capital
Al.710101 constructii
Construire monument al eroilor in
satul Dobriceni
Subcap.670206 Servicii religioase
Art.59 alte cheltuieli
Al.59.12 sustinerea cultelor

100,00

Cap.68.02 Asigurari si asistenta
sociala
Subcap.68020502 Asistenta
sociala in caz de invaliditate
Art.57 asistenta sociala
Al.570201 ajutoare sociale in
numerar
Subcap.68021501 Ajutor social
Art.57 asistenta sociala
Al.570201 ajutoare sociale in
numerar

1868,00

3.200,00

990,00

Cap.70.02 Servicii si dezv publica
Subcap.70020501 Alimentare cu
7

92,00
8,00
33,00

30,00-

1.662 (200 BL)

206,,00
(6 BL)

527,00
327,00

2
2
,
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apa
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Extindere sistem de alimentare cu
apa in satul Zmeurat
-Achizitionare si montare rezervoare
subterane pentru suplimentarea
rezervei de apa la grupurile de
pompare din satele Gruieri si Suseni
-Achizitionare si montare rezervor in
satul Piscu Mare,punctul La Jgheab
pentru suplimentarea rezervei de apa
in comuna Stoenesti

15,00
142,00

170,00

Subcap.700206 Iluminat public
Art.20 bunuri si servicii

200,00

Cap.74.02 Protectia mediului
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
- Realizare subtranversare la DJ
646A pentru reteaua de canalizare a
apei menajere in pct.GauloiuMateescu,sat Stoenesti
Art.81 Rambursari de credite
Al.810205 Rambursari de credite
aferente datoriri publice interne

140,00
20,00

Cap. 84.02 Transporturi si
comunicatii
Subcap.84020301 Drumuri si poduri
Art.20 bunuri si servicii
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Modernizare
infrastructura
rutiera de interes local in comuna
Stoenesti
- Construire trotuare pietonale
adiacente DN 67,DJ 651 si DJ646
A
in
satele
Stoenesti,Barlogu,Mogosesti si
Budurasti
- Realizare statii de incarcare
pentru vehicule electrice in
com.Stoenesti

50,00

Cap.54.02.05 Fond de rezerva
8

50,00

120,00

50,00
20,00

10,00

20,00
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TOTAL
VENITURI

8.847,00

bugetara la dispozitia autoritatilor
locale
Art.50 Fond de rezerva
Al.5004 Fond de rezerva bugetara la
dispozitia autoritatilor locale
CAP.55.02 Tranzactii privind
datoria publica ori imprumut
Art.30 Dobanzi
Al.300101 Dobanzi aferente datoriei
publice interne directe
TOTAL CHELTUIELI

19,00

8.847,00

Domnul Cioaca solicita executivului să se incerce să se identifice
fonduri pentru ca fiecare cetatean solicitant să se poata racorda la reteaua
de canalizare,unii dintre acestia fiind pe Ulita Popestilor.Domnul Primar
raspunde ca în prezent avem montate 23 de pompe,al caror cost cu
electricitatea este foarte mare,un exemplu fiind în satul Suseni, unde
contravaloare apei consumate nu acopera cheltuielile cu curentul electric
consumat de pompa amplasata în acel sat.cheltuielile cu regularizarea
facturilor la electricitate la serviciul de apa fiind de 27.300 lei,suma foarte
mare.Domnul Cioaca mai solicita să se tina cont ,în lista de investitii,și de
asfaltarea drumului care face legatura cu satul Bodesti din comuna
Barbatesti,domnul primar raspunzand ca în acest moment nu avem
disponibilitati financiare pentru aceasta lucrare.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
10 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin,iar domnul Zaulet Valeriu nu participa la dezbaterea
si votarea acestui punct pe ordinea de zi, fiindu-i aplicabile prevederile art.
228 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ ,cu modificările și
completările ulterioare.
La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei
Stoeneşti rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2021 și a
excedentului aferent bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la încheierea exercițiului
bugetar aferent anului 2021,domnul primar și doamna contabila prezinta
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,fiind prezentat
utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Stoeneşti
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2021 ,în suma de
9
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1.528,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare,conform anexei și utilizarea excedentului aferent bugetului
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii,in suma de 36.429,48 lei rezultat la încheierea exercițiului bugetar
aferent anului 2021, pentru acoperirea definitiva a deficitelor sectiunilor de
functionare si dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar ,după cum
urmează:
DENUMIRE
VENITURI

SUMA
-mii lei-

Excedent bugetar

+ 1.528

DENUMIRE CHELTUIELI

SUMA
-mii lei-

Cap.70.02 Servicii si dezv.publica
Subcap.70020501 Alimentare cu apa
Art.71 cheltuieli de capital
Al.710101 constructii
- Lucrari de punere in siguranta a
bazinelor de apa din satul Piscu
Mare,punct Jgheabu

+ 417,00

Cap. 84.02 Transporturi si
+ 1111,00
comunicatii
Subcap.84020301 Drumuri si poduri
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Modernizare infrastructura rutiera + 349,00
de interes local in comuna
Stoenesti
- Lucrari de punere in siguranta a
podetului situat pe DC 156 + 301,00
Barlogu-Baile
Govora,pct.La
Tudor Ioan Codrut
- Lucrari de punere in siguranta a
+ 461,00
strazii Valea Lupului,sat Dobriceni

TOTAL
VENITURI
DENUMIRE
VENITURI

Excedent bugetar
autofinantate

+ 1.528 ,00

SUMA

TOTAL CHELTUIELI

+ 1.528,00

DENUMIRE CHELTUIELI

SUMA

Cap.70.10.50 Alte servicii in
domeniile locuintelor ,serviciilor si
10

36429,48

36429,48
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dezvoltare comunala-sursa G
Art.10 cheltuieli de personal
Art.20 bunuri si servicii

16.000
20.429,48

Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin .
La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti,domnul primar prezinta proiectul de
hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca fata de
organigrama anterioara ,singura modificare se refera la transformarea
funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional
superior,în prezenta vacanta, în referent, clasa III, gradul profesional
debutant în cadrul Compartimentului Agricol din aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoenești,în vederea scoaterii la concurs,fără să fie
afectat numărul maxim de 25 de posturi pentru aparatul de specialitate şi
pentru instituţiile din subordinea consiliului local .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la privind
stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice
și personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești,
ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei
Stoeneşti,domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul
compartimentului de resort,mentionad ca salariile de baza raman la
nivelul datei de 31 decembrie 2021,cu exceptia celor care sunt sub salariul
minim garantan în plata ,conform Hotararii Guvernului nr.1071/2021 pentru
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,acestea
fiind majorate la 2550 lei,la gradatia 0 .
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Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la privind
aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F.
42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate
juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,
judeţul Vâlcea pentru anul 2022,domnul primar,doamna contabila și seful
Serviciului de alimentare cu apa al comunei Stoenesti prezinta proiectul de
hotărâre și raportul compartimentului de resort,prezentand detaliat bigetul
serviciului pentru anul 2022,după cum urmeză:
Veniturile bugetului local al Serviciului de Alimentare cu Apa Stoenesti
pe anul 2022 se previzioneaza in suma de 344.000 lei :
- venituri din prestari de servicii in suma de 344.000 lei;
- subventii de la bugetul local in suma de 0 lei.
Cheltuielile bugetului local pe anul 2022 sunt in suma de 344.000
lei si repartizate astfel :
- cheltuieli de personal in valoare de 164.000 lei,
- cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 180.000 lei.
Cheltuielile de personal in suma de 164.000 lei reprezinta salariile
celor 3 salariati ai serviciului de apa conform organigramei aprobate ,
precum si contributiile catre bugetul de stat aferente acestora conform
legii.
Cheltuielile cu bunurile si serviciile in suma de 180.000 lei sunt
compuse din : platile previzionate catre furnizorii de energie electrica,
combustibil, clor, servicii contabile, analize apa, furnituri de birou si alte
cheltuieli neprevazute.
Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2022 reprezinta limite
maxime ce nu pot fi depasite, iar modificarile se vor face in conditiile legii.
Angajarea, contractarea de lucrari si bunuri precum si efectuarea de
cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale si in limita
creditelor aprobate.
Capitol
de
venituri
33.10.08

Denumire
venituri
Venituri din
prestati
servicii

Suma
aferenta
anului
2022
+344.000

Capitol de
cheltuieli

Denumire
cheltuieli

70.10.50
10

Cheltuieli de
personal

12

Suma
aferenta
anului
2022
+164.000
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43.09.00

Subventii
pentru
institutii
publice

0

TOTAL

+344.000

70.10.50
20

Cheltuieli cu
bunueri si
servicii

+180.000

+344.000

Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 7 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare
,doamnei Pătraşcu Elena-Daniela domnul primar prezinta proiectul de
hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca din ancheta
sociala nr.680/01.02.2022 întocmită de către Compartimentul Asistenta
socială rezultă îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului,
având in vedere doamna Pătraşcu Elena-Daniela, este o persoana aflata în
situație de extrema dificultate, avand nevoie de acordarea unui sprijin
financiar in suma de 3.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu
înmormântarea fiicei sale minore,Tudosie Inna-Maria,avand in vedere ca
nu are alte surse de venit.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 8 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Amenajare loc de joaca si
spațiu de recreere pentru copii din satul Dobriceni, în punctul ”La
Grădiniță”, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”,precum si aprobarea
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier, in vederea
finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar prezinta
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca
este necesar construirea avcestui loc de joaca în curtea gradinitei.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
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La punctul 9 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Achiziționare si montare
rezervor in satul Piscu Mare, “punctul La Jgheab”, pentru suplimentarea
rezervei de apa in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si
realizării Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de
asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din
surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte
fonduri guvernamentale),domnul primar prezinta proiectul de hotărâre și
raportul compartimentului de resort,mentionad este necesara realizarea
acestui obiectiv pentru a mari cantitatea de apa depozitata,pentru a
preveni eventualele intreruperi ale alimentarii cetatenilor comunei.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 10 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Construire grup sanitar pentru
Dispensarul Uman din satul Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a
elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea
finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar prezinta
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca
este necesara aceasta investitie pentru a moderniza dispensarul medical și
a crea conditii mai bune cetatenilor care vin la consultatii medicale .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 11 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Reabilitare termica exterioara
a Căminului Cultural din satul Dobriceni, comuna Stoeneşti, judeţul
Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si
aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier,
in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri
europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de
resort,mentionad ca este necesara aceasta investitie datorita gradului de
degradare exterioara a caminului .
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Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 12 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Reabilitare Cismea ” La
Centru”, din satul Dobriceni,
comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a
elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea
finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar prezinta
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad
aceasta cismea este situata în centrul satului Dobriceni,creand un aspect
inestetic .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
11 voturi pentru,lipsind lipsind domnii consilieri Marin Robert,Chituc Vasile
și Sîrbu Lucian-Valentin.
La ora 15,00 a sosit domnul consilier Sîrbu Lucian-Valentin.
La punctul 13 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Realizare stații de încărcare
pentru vehiculele electrice in comuna Stoenești, județul Vâlcea”, a
elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic de
Execuție, precum si aprobarea participării U.A.T.C. Stoeneşti, judeţul
Vâlcea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru
vehicule electrice in localități,domnul primar prezinta proiectul de hotărâre
și raportul compartimentului de resort,mentionad ca este un proiect de
viitor având în vedere ca numarul masinilor electrice creste în fiecare an .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
12 voturi pentru,lipsind lipsind domnul consilier Marin Robert.
La punctul 14 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Extindere rețea de alimentare
cu apa in satul Zmeuratu, in punctul “Valea de Brădet”, comuna Stoeneşti,
judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si
aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier,
in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri
15
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europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de
resort,mentionad prin aceasta extindere toti locuitorii satului Zmeuratu vor
beneficia de apa potabila .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
12 voturi pentru,lipsind lipsind domnul consilier Marin Robert.
La punctul 15 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
realizării obiectivului de investiții ” Realizare subtraversare la drumul
județean DJ 646 A pentru rețeaua de canalizare a apei menajere, in
punctul “Gauloiu-Mateescu” , sat Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul
Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si
aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier,
in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri
europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de
resort,mentionad ca prin aceasta lucrare se realizeaza jonctiunea cu
reteaua de canalizare din satul Stoenesti a retelei din zona Cacova,urmand
ca statia de epurare a comunei să inceapa să functioneze,fără să mai fie
deversata în reteaua comunei Bunesti. .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
12 voturi pentru,lipsind lipsind domnul consilier Marin Robert.
La punctul 16 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Construire trotuare pietonale
adiacente, pe partea stânga si dreapta a DN67, DJ 651 si DJ 646 A, in
satele Stoeneşti, Bârlogu, Mogoșești si Budurăști, comuna Stoeneşti,
judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si
aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier,
in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri
europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de
resort,mentionad ca prin Acordul de Asociere, încheiat intre Comuna
Stoeneşti (înregistrat sub numărul 3456/29.04.2021) si Județul Vâlcea
(înregistrat sub numărul
5569/06.04.2021), in vederea realizării
obiectivului de investiții: “Construire trotuare pietonale adiacente, pe
partea stânga si dreapta a DN 67, DJ 651 si DJ 646 A, in satele Stoeneşti,
Bârlogu, Mogoșești si Budurăști, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”,se
incearca realizarea acestei lucrari prin C.N.I. .
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Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
12 voturi pentru,lipsind lipsind domnul consilier Marin Robert.
La punctul 17 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Stoenești a unui
sprijin financiar în valoare de 30.000 lei pentru Parohia Stoenești, necesar
achiziționării materialelor (tabla) necesare pentru înlocuirea acoperișurilor
la Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena ” și Biserica ””Sfânta
Cuvioasa Paraschiva”),domnul primar prezinta proiectul de hotărâre și
raportul compartimentului de resort,mentionad ca este necesar acordarea
acestui sprijin financiar datorita degradarii celor doua acoperisuri de la
bisericile din parohie,aceasta ne dispunand de fondurile necesare repararii
acestora .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
12 voturi pentru,lipsind lipsind domnul consilier Marin Robert.
La punctul 18 pe ordinea de zi, , Petiții, întrebări și interpelări nu se
inscrie nici un consilier local la cuvant.
Nu mai au loc discutii şi este declarata închisa ședința de consiliu la
ora 1530.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Valeriu ZĂULEȚ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 08 februarie 2022
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