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Nr.8799/25.11.2021                     LEGISLATURA a VIII-a 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 25 noiembrie  2021,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 25 noiembrie 2021, convocata din iniţiativa primarului prin dispoziția  nr. 
190/16.11.2021. 
 La şedinţa participa 12 consilieri din 13 aleşi. Au mai participat 
,domnul primar,domnul secretar general ,doamna contabila și domnul 
Pîrvulescu Gheorghiță,supleant ,candidat pe listele de consilieri locali din 
partea Partidului National Liberal la alegerile locale din septembrie 
2020,validat prin Incheierea nr.964/05.11.2021 pronuntata de Judecatoria 
Horezu în dosarul nr.3053/241/2021 . 
 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 
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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. 
   (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 primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de 
hotărâre ,având în vedere ,urgenta adoptarii acestuia,după cum urmeză: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al 
comunei Stoeneşti pentru anul 2021; 

Domnul Sîrbu Lucian-Valentin, presedinte de şedinţa,  dă citire  
proiectului ordinii de zi,astfel suplimentate,urmand a se face 
renumerotarea proiectelor,care   mai contine  urmatoarele puncte : 

1. Depunerea jurământului de către domnul Pîrvulescu Gheorghiță  
consilierului local supleant din partea Partidului National Liberal, validat prin 
Încheierea nr.964/05.11.2021 a Judecătoriei Horezu; 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 27 
octombrie 2021 și a proceselui-verbal ale sedintei extraordinare din data de 
05 noiembrie 2021; 

3.  Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privind organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

4.Petiții, întrebări și interpelări. 

   Domnul președinte  supune aprobarii proiectul ordinii astfel suplimentate 
care se votează cu 12 voturi pentru. 
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La punctul 1, domnul secretar general al comunei  da citire Incheierii 
Judecatoriei Horezu nr.964/05.11.2021 prin care a fost validat mandatul 
domnului Pîrvulescu Gheorghiță ,domiciliat în comuna Stoenești,sat 
Dobriceni,judetul Vâlcea ,ales consilier local supleant pentru Unitatea 
Administrativ-Teritoriala Stoenești,pe lista Partidului Național Liberal,în 
urma alegerilor locale  care au avut loc la data de 27 septembrie 
2020,invitandu-l să depuna juramantul ,aceasta prezentandu-se în faţa 
mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia 
României şi Biblia. Domnul Pîrvulescu Gheorghiță  a pus mâna dreapta 
atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a 
semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special.Domnul 
secretar general precizeaza ca în acest moment toti cei 13 consilieri locali 
au depus juramantul ,Consiliul Local Stoenești putandu-și desfasura 
activitatea  în numar complet ,în conditiile prevazute de legislatia în 
vigoare. 

La punctul 2  pe ordinea de zi, domnul  secretar general    da citire  
procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 27 octombrie 2021 și a 
proceselui-verbal ale sedintei extraordinare din data de 05 noiembrie 
2021,precizand ca acestea se afla publicate,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 3  pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor  la 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.2/13.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Stoenești,domnul primar  prezinta proiectul de hotărâre și 
raportul compartimentului de resort,mentionad ca se modifica componenta  
Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,alcatuita din 
5,cu domnul Pîrvulescu Gheorghiță,consilier supleant ales din partea 
Partidului National Liberal,ca urmare a decesului doamnei consiier local 
Bocu-Cărămizaru Elena . 

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,suplimenta, proiect de hotărâre privitor  
la rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 
2021,domnul primar  și doamna contabila  prezinta proiectul de hotărâre și 
raportul compartimentului de resort,prezentand detaliat rectificarea 

http://www.primaria-stoenesti.ro/
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bugetului local cu suma de 256 mii lei ,suma necesara achitarii ajutorului 
de incalzire pe intreaga perioada a sezonului rece . 

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, , Petiții, întrebări și interpelări ,domnul 
primar ii informeaza pe domnii consilieri ca de saptamana viitoare vor 
incepe lucrarile pe strada Valea Lupului,iar la lucrarea de punere în 
siguranta a bazinelor de apa din punctul Jgheaburi se vor termina de 
plantat salcamii,celelalte lucrări de la acest obiectiv fiind în grafic. 

De asemenea,ii consulta cu privire la externalizarea serviciului de 
transport al elevilor scolari,având în vedere ca în sunt nemultumiri din 
partea conducerii scolii cu privire la modul de desfasurare al acestuia.In 
cazul în care se decide externalizarea,cheltuielile se vor dubla,domnii 
consilieri considerand ca trebuie să continuam transportul elevilor scolari cu 
angajatii nostrii,ca pana acum . 

Domnul primar își exprima nemultumirea fata de colaborarea cu 
Asociatia Mixta Curmatura-Ionascu,asociatie care are  în inchiriere pasunile 
comunei,având în vedere ca desi au bani în cont,acestia nu își platesc 
taxele și impozitele către primarie,nu au facut lucrarile la care s-au obligat 
prin incheierea contractului,considerand ca doamna presedinta a asociatiei 
o considera ca un bun al dumneaei. Daca se va merge în ritmul acesta ,la 
sfarsitul perioadei de inchiriere nu vom mai avea islazuri ,acestea se vor 
impaduri,nu se ocupa de curatirea acestora,de paza și de imprejmuire 
acestora.Desi s-au inteles asupra sumelor pe care trebuie să le plateasca 
pentru agromediu,insa doamna presedinta nu a intreprins nicio masura 
pentru reglementarea acestei situatii.Considera ca se impune rezilierea 
contractului în şedinţa din luna urmatoarea,având invedere ca nu a 
respectat clauzele contractuale,ca nu se pot diminua suprafetele pentru 
care Apia nu le ia în calcul la plata subventiilor,având apoi posibilitatea de a 
le scoate la licitatiei din nou pentru anul viitor. 

Domnul Marinescu crede ca La Bondoc  este conducta 
sparta,deoarece curge apa,domnul primar raspunde ca va verifica insa apa 
care pleaca din statie se regaseste prin insumarea facturilor de la cetateni. 

Domnul Pletea informeaza ca cetatenii se plang de numarul mare de 
angajati din primariei,domnul primar raspunde ca în prezent mai sunt doar 
doua posturi vacant în organigrama pana la atingerea numarului maxim de 
posturi,urmand a se lua o hotărâre în ceea ce priveste consilieri personali. 
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 Nu mai au loc discutii şi este declarata închisa ședința de consiliu la 
ora 1445. 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Valentin-Lucian SÎRBU              Contrasemnează 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Mihai-Gheorghe MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 25 noiembrie  2021 


