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Nr.9314/22.12.2021                     LEGISLATURA a VIII-a 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 22 decembrie  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 22 decembrie 2021, convocata din iniţiativa primarului prin dispoziția  
nr. 212/14.12.2021. 
 La şedinţa participa 13 consilieri din 13 aleşi. 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 
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   mai contine  urmatoarele puncte : 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 25 
noiembrie 2021; 

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

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

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Proiectului Reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, 
pentru anul şcolar 2022-2023; 

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

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea acordării unui sprijin 
financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei Călinescu Gherghina; 

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

5.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 25 noiembrie 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. 

http://www.primaria-stoenesti.ro/
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La punctul 2  pe ordinea de zi, 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 bugetului local 
cu suma de 422 mii lei ,suma totala repartizata prin HG nr.1264/2021 
privind  alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 și prin VLG_STZ-
19814/03.12.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea   
,înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.8964/08.12.2021 privind 
repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat din 
TVA pentru finanțarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul bugetelor 
locale la nivelul județului Vâlcea, actualizate potrivit influentelor prevăzute 
la art.19,alin.1,lit.(b1)-(b7) din OUG nr.122/2021,mentionad ca anexa la 
referatul din data de nr.9086/13.12.2021  ,comunicat consilierilor locali,a 
fost modificata în sensul suplimentarii cu suma de 226 mii lei ,repartizati 
prin hotărârea de guvern mai susmenționată  . 

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 
aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023,domnul primar  
prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de 
resort,mentionad ca prin adresa nr.755/08.12.2021  Scolala Gimnazială 
Stoeneşti a inaintat  reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru  anul 
școlar 2022-2023,aprobate  în Consiliul Profesoral și în    Consiliului de 
Administrație al Scolii Gimnaziale  Stoeneşti,în sensul mentinerii  Scolii 
Gimnaziale Stoenești cu personalitate juridica și a Grădiniței cu program 
normal Dobriceni,sat Dobriceni, comuna Stoeneşti(trei grupe de 
prescolari:mica,mijlocie,mare),structura arondata. 

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 privind   
aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare 
,doamnei Călinescu Gherghina,domnul primar  prezinta proiectul de 
hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca este necesar 
acordarea acestui ajutor de urgenta având în vedere ca prin sociala 
nr.9124/14.12.2021 intocmita de către Compartimentul Asistenta socială d 
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rezultă îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului,avand in 
vedere doamna Călinescu Gherghina, 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 
inmormantarea soțului sau,Călinescu Ion,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  
13 voturi pentru. 

La punctul 5 pe ordinea de zi, , Petiții, întrebări și interpelări ,domnul 
primar da citire cererii nr.8945/07.12.2021 prin care domnul Trainea Viorel-
Ion  din comuna Stoenești,sat Piscu Mare  solicita acordarea unui ajutor 
financiar pentru reconstructia unui fanar ars în data de 
25.11.2021,considerand ca nu se afla în situatie de extrema dificultate,iar 
situatia financiara a institutiei nu permite acordarea unui ajutor de urgenta 
pentru aceasta situatie,petentul având posibilitatea de a reface constructia 
cu venituri proprii. 
 Nu mai au loc discutii şi este declarata închisa ședința de consiliu la 
ora 1445. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
        Lucian-Valentin SÎRBU              Contrasemnează 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 22 decembrie  2021 

 
 


