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.704/31.01.2022

LEGISLATURA a VIII-a

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31 ianuarie 2022,orele 14,30
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 31 ianuarie 2022, convocata din iniţiativa primarului prin dispoziția nr.
4/25.01.2022.
La şedinţa participa 13 consilieri din 13 aleşi. Au mai participat
,domnul primar și domnul secretar general .
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
consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
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(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 Sîrbu Lucian-Valentin, presedinte de şedinţa, dă citire
proiectului ordinii de zi,care contine urmatoarele puncte :
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 22
decembrie 2021;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru
perioada februarie-aprilie 2022;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor din zona de competentă a Comitetului Local pentru
Situații de Urgență al comunei Stoeneşti;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de lucrări de
interes local ce se vor desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii
nr.416/2001;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
5. Proiect de hotărâre privind
prelungirea prin act adițional a
Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 încheiat cu S.C.URBAN S.A.;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării, prin majorare,
a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare și transportul
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deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către
SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești ;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
7. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Rețelei unităților de
învățământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul școlar
2022-2023;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
8.Petiții, întrebări și interpelări.
Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 1, domnul secretar general da citire procesului-verbal
al ședinței ordinare din data de 22 decembrie 2021,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 13 voturi pentru.
La punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie
2022,domnul Pletea il propune presedinte de şedinţa penru urmatoarele 3
luni pe domnul Zăuleţ Valeriu.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de
competentă a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei
Stoeneşti,domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul
compartimentului de resort,mentionad ca este necesara actualizarea anuala
a acestui plan.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul
2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001,domnul primar prezinta proiectul de
hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca este necesara
adoptarea acesui proiect de hotărâre pentru a se putea stabili la nivelul
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localitatii lucrarile de interes local ce se vor desfasura cu beneficiarii Legii
nr.416/2001 .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune a serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 încheiat cu S.C.URBAN
S.A.,domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre și raportul
compartimentului de resort,mentionad ca este necesara adoptarea acesui
proiect de hotărâre având în vedere prevenirea aparitiei unor probleme de
sănătate publică generate de neridicarea deșeurilor menajerea,pe o
perioada de 3 luni după incetarea starii de urgenta sau de
alerta,conditionat de faptul ca în cazul în care în aceasta perioada se
incheie un contract de delegare a serviciului intre Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul
Vâlcea si o firma prestatoare pentru intregul judet sau se deleaga serviciui
public de salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației
achizițiilor publice prin atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de
drept,ținând cont ca la data de 01 februarie 2022 expira contractul mai sus
mentionat .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția
celor cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea
controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm.
Vâlcea în comuna Stoenești,domnul primar prezinta proiectul de hotărâre
și raportul compartimentului de resort,mentionad ca este necesara
adoptarea acesui proiect de hotărâre ,ca urmare a cresterii tarifului de
depozitare a deseurilor,a cresterii tarifelor la carburanti și piese de schimb
și a cresterii salariului minim pe economie conform Hotararii Guvernului
nr.1071/2021,pretul propus fiind de 16,81 lei/persoana/luna fără
TVA(20,00 lei/persoana/luna, inclusiv TVA) și 200,00 lei/mc persoana
juridica, exclusiv TVA.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
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La punctul 7 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din
comuna Stoeneşti, pentru anul școlar 2022-2023,mentionad ca este
necesara adoptarea acesui proiect de hotărâre având în vedere ca prin
adresa nr. 9030/04.01.2022,inregistrata la sediul institutiei noastre sub
nr.433/19.01.2022 Inspectoratul Şcolar Județean Vâlcea acorda avizul
conform
pentru
organizarea Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 8 pe ordinea de zi, , Petiții, întrebări și interpelări ,domnul
Cioaca intreaba care mai este stagiul realizarii obiectivelor de investitii
propuse anterior,respectiv sala de spor și extinderea scolii din satul
Stoenești,domnul primar raspunzand ca pentru sala de sport ,în perioada
imediat urmatoare se va elibera autorizatia de construire,iar la extinderea
scolii ,s-au primit banii pentru lucrarule efectuate,fiind probleme legate de
prezenta proiectantului la faze ,acesta fiind prezent în alte
zile,singur,comunicand obiectii cu privire la respectarea proiectului la
realizarea unor lucrări.De asemena,sunt informati domnii consilier ca
lucrarile de pe strada Valea Lupului și de la Jgheab au fost terminate
,urmand a se face receptia finala,urmand ca în anul 2022 să se propuna o
investitie cu privire la amplasarea unui bazin langa cel amplasat în prezent
la Jgheab pentru a putea fi exploatate mai eficient .
Domnul secretar le pune în vedere domnilor consilieri prevederile
art.225,alin. 2 din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ-”(2) Fiecare

consilier local, respectiv consilier judetean, precum si viceprimarii, respectiv
vicepresedintii consiliului judetean sunt obligati sa prezinte un raport anual
de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.”,solicitandu-le să depuna în
cel mai scurt timp raportul mai susmentionat.
Nu mai au loc discutii şi este declarata închisa ședința de consiliu la
ora 1530.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

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

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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