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PROCES-VERBAL
a-
lncheiat astdzi, I 1 februarte 20l6,orele 1 65,00

In conformitate cu prevederile art.42, alin.3 din Legea nr.ZISlZ}Al privind
administralia publicd locala,republicata, cu modificdrile qi completarile ulterioare, cu
prilejul gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Stoenegtiditt dutu de , convocat
din iniliativa primarului prin dispozitia nr.48/05.0 2.2016.

La gedinla participa 10 consilieri din 13 alegi, lipsind domnii Chituc Vasile,Cirstoi
Dumitru qi Dragan Constatin. Au mai participat,domnul primar ,domnul secretar Matei
Gheorghe-Mihai, doamna Tattulescu Nicoleta.

Prin Hotdrdrea nr. 60/08 decembrie 2015, a Consiliului Local a fost ales ca
pregedinte de qedinld, domnul ZduIelValeriu ,pentru perioada ianuarie-martie 2016.

Domnul presedinte dd citire ordinii de zi care contine urmatoarele puncte :

1. Aprobarea procesului-verbal al qedin{ei ordinare din data de 28 ianuarie 2016.
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Stoenegti pentru
anul2016;

Iniliator: Gheorghe Dumbrav d- primar ;

Avtzeazd: Comisiile reunite;
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea elabordrii Proiectului Tehnic,a Caietului de
sarcini gi a detaliilor de execulie la obiectivul de investitii ,, Amenajare grup sanitar in
S c oala Gimnaziald Dobriceni, comuna Sto eneqti j udelul vAlcea " ;

Iniliator: Gheorghe Dumbravd- primar ;

Avizeazd,: Comisiile reunite;
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea elabordrii Studiului de fezabilitate .aproiectului
Tehnic,a Caietului de sarcini gi a detaliilor de execu{ie la obiectivul de investilii ,,
Modernizarea qi dotarea Gradinitei cu program nonnal din satul Dobriceni "cornunaStoeneEtijudelul VAlcea ";

Inifiator: Gheorghe Dumbravd- primar ;
Avizeazd: Comisiile reunite;
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5' Proiect de hotdr6re privind insugirea Raportului primarului privind starea sociald,
economicd $i de mediu a comunei Stoenegti pentru anul 2015;

Iniliator: Gheorghe Dumbravd_ primar ;
Avrzeazd: Comisiile reunite;

6. Diverse.
Domnul presedinte supune aprobarii proiectul ordinii d,e zi care se troteazacu 10

voturi pentru, lipsind domnii Chituc Vasile,Cirstoi Dumitru gi Dragan Constatin.
La punctul 1, domnul secretar da procesului-verbal al gedin{ei ordinare din data

de 28 ianuarie 20I6,precizand ca acestea se afla publicate,alaturi de hotararile adoptate
gi pe site-ul primariei la adresa , putand fi consultate. Nu au
loc discutii 9i sunt aprobate cu 10 voturi pentru, lipsind domnii Chitr.rc Vasiie,Cirstoi
Dumitru qi Dragan Constatin, fard, obiectiuni.

La punctul 2 pe ordine a de zi,, proiect de hotdrdre privitor rectificarea bugetului
local al comunei Stoenegti pentru anul 2016,, domnul primar qi doamna 'Iatulescu
Nicoleta ptezinta detaliat rectificarea bugetului local,mentionad ca fata de materialele
inaintate domnilor consilieri a intervenit o modifi carea in sensul ca s-a mai primit suma
de 236'00 mii lei de la frnantarca PNDL ,suma care a fost repartizata ia capitolul
cheltuieli poduri gi punti pietonale aflate in derulare.

Comisiile reunite avizeazE" favorabil proiectul, nu mai au loc discutii iar propunerea
se supune aprobdrii domnilor consilieri, care o voteazd, cu 10 voturi p."iru,- iipsind
domnii chituc vasile,cirstoi Dumitru gi Dragan constatin.

La punctul 3 p. ordinea de zi, proiect de hotdrAre privitor la elaborarii
Proiectului Tehnic,a Caietului de sarcini gi a detaliilor de executie tra obiectivul de
investilii ,, Amenajare grup sanitar in Scoala Grmnaziald, Dobriceni,comuna
StoeneEtijudelul V6lcea ", domnul primar da citire referatului gi raportului
compartimentului de specialitate,mentionand ca este necesara rcalizarea acestei investitii
deoarece elevii scolii din satul Dobriceni trebuie sd benefi creze de un grup sanitar
modern care sd fie amplasat in incinta scolii..

Comisiile reunite avizeazd, favorabil proiectul, nu mai au loc discutii iar propunerea
10 voturi pentru, lipsindse supune aprobdrii domnilor consilieri, care o voteazd" cu

domnii Chituc Vasile,Cirstoi Dumitru qi Dragan Constatin.
La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotdrAre privitor la aprobarea elabordrii

Studiului de fezabilitate ,a Proiectului Tehnic,a CaietL,rlui de sarcini qi a detaliilor de
executie la obiectivul de investi{ii ,, Modernizarea gi dotarea Gradinitei cu program
normal din satul Dobriceni ,comuna StoeneEtijudeJul VAlcea ", domnul primar da citire
referatului gi raportului compartimentului de specialitate,mentionand este necesara
adoptarea acestui proiect de hotdrAre avand in vedere ca aceasta cladire este degradata gi
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exista posibilitatea reabilitdrii ei prin masuru j.2 cu fonduri
unei cladiri noi gi moderne care sd fie dotata cu mobilier nou
satul Dobriceni.

europene prin construirea
pentru elevii presclari din

Doamna Nit apreciaza efotturile depuse de executiv pentru inoclernizarea gradinitei
din satul Dobriceni,avand in vedere ca gi in legisiatura trecuta s-a aprobat o
documentatie in acest sens,fara insa sd fie pusa in aplicare,aceasta ne mai fiind de
actuahtate in prezent.De asemenea ,solicita daca se mai poate folosi gi clocumentatia
efectuata pentru stabilizarea terenului din punctul ,Olteanca',domnul prirnar rasunzand
ca din toamna se poate discuta gi de aceasta problema.

Comisiile reunite avrzeazd, favorabil proiectul, nu mai au loc discutii iar propunerea
se supune aprobdrii domnilor consilieri, care o voteazd, cu 10 voturi p."i.o, lipsind
domnii chituc vasile,cirstoi Dumitru gi Dragan constatin.

La punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotdrdre privitor la insugirea Raportului
primarului privind starea sociald., economica qi de mediu a comunei Stoenegti pentru
anuI2015, domnul primar da citire raportului,fara sd. mai existe discutii la acesi punct pe
ordinea de zi.

Comisiile reunite avizeazd" favorabil proiectul, nu mai au loc discutii iar propunerea
se supune aprobdrii domnilor consilieri, care o voteazd cu 10 voturi p.rrir,r,- lipsind
domnii chituc vasile,cirstoi Dumitru qi Dragan constatin.

La punctul 6 pe ordinea de zi, Diverse se inscrie la cuvant doamna Nitu.
Domnul Primar ii informeazd,pe domnii consilieri ca in perioada imediat urmatoare

va desemna castigatorul la licitatia pentru asfaltarea drumurilor de tarla,probleme
deosebite fiind intampinate la finalizarea investitiei privind rcahzarea retelei de apa qi
canahzare in satul Stoenegti,in sensul ca locatia sursei de apa propusa la Schitul
Jgheaburi nu este adecvata deoarece nu s-au gasit proiectanti care s[ faca proiectul
pentru o sursa de suprafata,ea trebuind mutata in alta locatie ,ceea cornplica edificarea
retelei de apa pentru satul Piscu Mare deoarece exista diferente de teren care trebuie
compensate prin folosirea unor pompe care sd impinga apa ,astfel crescand pretul
acesteia.

Doamna Nitu intreaba de s-au amplast locurile de joaca in euftea scolii din satul
Dobriceni,avand in vedere ca exista spatiu in alta locatie,domnul primar raspunzand ca
acestea au fost amplasate acolo deoarece acolo se va amplasa qi terenul de sport ,iar
femeile de servicu de la scoala se vor ocupa cu curatenia mult mai usor.

De asemenea,doamna Nitu solicita sd se discute in sedinta de fond funciar urmatoare
problema terenurilor solicitate de scoli qi sd inceapa demersurile peritru ca acestea sd fie
retrocedate gi intabulate,domnul primar raspunzand ca nu are nimic impotriva atata tim
cat intabularea se va face pe banii scolii.
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Doamna Nitu ma intreaba daca exista statie de autobuz in satul Fiscu Mare acolo
intorcand autobuzul,domnul primar raspunzand ca exista statie in acea locatie"

Nu mai au loc discutii gi este declarata inchisa sedinta de consiliu la ora 1g00.

Contrasemmeazd
Secretar

Jr. Matei Gheorghe-Mihai

PRE$EDINTE $EDINTA

W

Stoeneqti,l 1 februarie 201-6
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r.02.2016

MNUTA

$edinlei ordinare din data de 11 februarie 2016

$edinla ordinard din data de 11 februarie 2016 a fost convocatA din iniliativa
primarului prin dispozilia nr.48/05.0 2.2016.

$edinfa a inceput la ora 15,00. La qedin{a participa 10 consilieri din l3
alegi,lipsind domnii chituc Vasile,cirstoi Dumitru gi D, ugunconstatin.

Ydndnd ca prin Hotlrdrea nr. 60i08 decembrie 2015, a Consiliului Local a fost
ales ca pregedinte de gedinld, domnul ZduIelValeriu ,pentru perioada ianuarie-martie
2016.

in cadrul qedinlei s-au adoptat urmdtoarele hotdrari:
1 . HoTAnAnpe NR.lq pRlvtroR LA : rectificarea bugetului local al comunei

Stoenegti pentru anul2016-10 voturi pentru,lipsind domnii Chituc Vasile,Cirstoi
Dumitru qi Dragan Constatin;

2. HOTARAREA NR.20 PRIVITOR LA: aprobarea elabordrii proiecrului Tehnic,a
Caietului de sarcini gi a detaliilor de execulie la obiectivul de investilii ,,
Amenajare grup sanitar in Scoala GrmnazialS Dobriceni,comuna Stoenestijudepl
VAlcea " -10 voturi pentru,lipsind domnii Chituc Vasile,Cirstoi Dumitru si
Dragan Constatin;

3. HOTARAREA NR.21 PRIVITOR LA: aprobarea elaborbrii studiului de
fezabilitxe ,a Proiectului Tehnic,a Caietului de sarcini gi a detaliilor de execulie
la obiectivul de investilii ,, Modernizarea qi dotarea Gradinitei cur program normal
din satul Dobriceni ,comuna Stoeneqtijudelul VAlcea " -10 voturi pentru,lipsind
domnii chituc vasile, cirstoi Dumitru qi Dr agan constatin;

4. HOTARAREA NR.22 PRIVITOR. LA: insuqirea Raporrului primarului privind
starea social6, economic[ gi de mediu a comunei Stoenegti pentru anul 2015-10
voturi pentru,lipsind domnii Chituc Vasile,Cirstoi Dumitru gi Dragan Constatin;

$edinla s-a incheiatla orc 15,50.

PRESED

Contrasemneazd
Secretar

Jr. Matei Gheorshe-Mihai


