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Nr.3487/28.04.2022                     LEGISLATURA a VIII-a 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 28 aprilie  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 28 aprilie  2022, convocata din iniţiativa primarului prin dispoziția  nr. 
nr.98/21.04.2022. 
 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. 
   (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 
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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 doua proiecte 
de hotărâre ,după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Proiectului tehnic, a 
detaliilor de execuție si a caietului de sarcini, a indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investiții: “Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu Mare, 
“punctul La Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in 
comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”; 

2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea documentației tehnice de 
proiectare aferente obiectivului „Dezvoltarea sistemului de 
management local prin implementarea unor infrastructuri 
inteligente la nivelul Comunei Stoenești, judeţul Vâlcea”. 

 Domnul Zăuleț Valeriu, presedinte de şedinţa,  dă citire  proiectului 
ordinii de zi, astfel suplimentate care   contine  urmatoarele puncte : 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 30 martie 
2022; 
2.  Proiect de hotărâre privind   alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada mai-iulie 2022 ; 

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

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea inventarierii materiei impozabile 
pentru anul fiscal 2023; 

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

4.  Proiect de hotărâre privind   stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a 
altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 
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5.  Proiect de hotărâre privind  înregistrarea Comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea în cadrul Sistemului național electronic de plată online a 
obligațiilor către  bugetul general consolidat,precum și stabilirea modului 
cum este suportat comisionul bancar; 

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

6.  Proiect de hotărâre aprobarea  cuantumului  redevenței pentru 
cabinetele medicale concesionate  din cadrul Dispensarului Medical 
Stoenești; 

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

7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea acordării unui sprijin 
financiar ,ca ajutor de înmormântare , domnului Grozăvescu Tiberiu-Ioan; 

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

8.Petiții, întrebări și interpelări. 
  Domnul președinte  supune aprobarii proiectul ordinii suplimentate care 
se votează cu 13 voturi pentru,urmand  se face o noua renumerotare. 

La punctul 1, domnul  secretar general    da citire  procesului-verbal 
al ședinței  ordinare din data de 30 martie   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 13 voturi pentru. 

La punctul 2  pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor  la 
alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022,domnul 
Pletea o propune pe doamna Chelcea Nadia-Andreea.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 inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2023,domnul 
primar  prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de 
resort,fiind prezentat  pe scurt veniturile estimate a fi incasate în anul fiscal 
2023,conform inventarierii acesteia. 

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   
stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului 
local pentru anul 2023,domnul primar  prezinta proiectul de hotărâre și 

http://www.primaria-stoenesti.ro/
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raportul compartimentului de resort,mentionand  se vor  indexa cu 5,1% a 
nivelurilor   valorilor impozabile, a impozitelor si taxelor locale  pentru anul 
2023,  fata de valorile stabilite pentru anul fiscal 2022,precum și se vor 
indexa cu  5,1 % a limitelor minime și maxime ale sancțiunilor 
contravenționale prevăzute de art.493 ,alin.(3),alin.(4) și (5) din Legea 
nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare,iar   nivelurile  pentru 
valorile impozabile ,impozitele si taxele locale  pentru anul 2023, 
delimitarea zonelor intravilan si extravilan,stabilirea nivelului 
bonificaţiei,sunt stabilite  conform anexei  care face parte integranta  din  
hotărâre,celelalte taxe locale ramanand la acelasi nivel ca în anul 2022. 

Domnul Marinescu solicita să fie introduse ca taxa locala inchirierea 
buldoexcavatorului primariei pentru a se aduce noi venituri la bugetul local 
al comunei. 

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 
înregistrarea Comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea în cadrul Sistemului 
național electronic de plată online a obligațiilor către  bugetul general 
consolidat,precum și stabilirea modului cum este suportat comisionul 
bancar,domnul primar  prezinta proiectul de hotărâre și raportul 
compartimentului de resort,mentionand ca prin aceasta inregistrare a 
comunei în acest sistem să se faciliteze incasarea tuturor obligatiilor fiscale  
fata de primarie în sistem on-line,iar situatiile care trerbuiesc comunicate 
celorlalte institutii să fie comunicate mult mai usor    . 

Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii 
iar  propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu  
13 voturi pentru.  

Inainte de a se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , doamna 
Chelcea Nadia-Andreea și domnul Sîrbu Lucian-Valentin, anunta ca nu vor  
participa la dezbaterea și la votul punctului nr.6 de pe ordinea de zi ,fiind-le 
aplicabile prevederile  art. 228 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Adminstrativ ,cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul 6  pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor  la 
aprobarea  cuantumului  redevenței pentru cabinetele medicale 
concesionate  din cadrul Dispensarului Medical Stoenești,domnul primar 
prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,dand 
citire redeventei reiesite în urma intocmirii Rapoartele de evaluare privind 
stabilirea cuantumului redevenței  pentru spatiile medicale amplasate în 
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cadrul Dispensarului Medical Stoenești intocmite  de către expert Diculescu 
Emanuel pentru cabinetul medical concesionat doamnei dr. Popescu 
Mariana, pentru cabinetul medical concesionat doamnei dr. Moța Gabriela 
și pentru cabinetul medical concesionat doamnei dr. Rizoiu Ionela. 

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 7  pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor  la privind   
aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare , 
domnului Grozăvescu Tiberiu-Ioan,domnul primar  prezinta proiectul de 
hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionad ca s-a intocmit 
ancheta sociala nr.3265/19.04.2022 intocmita de către Compartimentul 
Asistenta socială din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale pentru 
acordarea ajutorului,avand in vedere  ca decedatul Stanciu Constantin era 
o persoana fara alte surse de venit,nepotul sau Grozăvescu Tiberiu-Ioan 
ocupandu-se de inmormantarea acestuia,se impune acordarea unui sprijin 
financiar in suma de 3.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate. 

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,suplimentat, proiect de hotărâre 
privitor  aprobarea Proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a caietului 
de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investiții: “Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu 
Mare, “punctul La Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in 
comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, prezinta proiectul de hotărâre și 
raportul compartimentului de resort,dand citire indicatorilor tehnico-
economici rezultati în urma intocmirii proiectului tehnic. 

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 9  pe ordinea de zi,suplimentat, proiect de hotărâre 

privitor  la aprobarea documentației tehnice de proiectare aferente 
obiectivului „Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Stoenești, 
judeţul Vâlcea”,domnul  primar  prezinta proiectul de hotărâre și raportul 
compartimentului de resort,mentionad ca prin acest proiect de hotărâre se 
doreste digitalizarea Primăriei comunei Stoenești prin Platforma de 
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guvernare inteligenta a comunitatii, cu aplicatie iOS si Android gratuita 
pentru cetateni,precum si Stalpi de iluminat inteligenti dotati cu senzori si 
WiFi,Router Wifi ,Banci Inteligente,Smart Bus Station și Statii de incarcare 
a autovehiculelor electrice si hybrid,conform PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL. 

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 10 pe ordinea de zi, , Petiții, întrebări și interpelări se 
inscriu la cuvand domnul Cioaca și domnul Cheran. 

Domnul Cioaca intreaba care este situatia recesamantului populatiei 
și locuintei la nivelul comunei Stoenești,domnul prmar raspunzand ca 
acesta se va desfasura în doua etape,prima on-line ,personal,fie cu ajutorul 
recenzorilor ARA,urmand ca în a doua etapa să se deplaseze recenzorii 
desemnati în acest sens la domiciliul persoanelor ramase de recenzat după 
prima etapa. 

Domnul Cheran il informeaza pe domnul primar ca în dreptul 
postaritiei creda ca s-a deplasat tuburile de la canalizare,datorita traficului 
,domnul primar raspunzand ca se va deplasa domnul viceprimar pentru a 
constata situatia la fata locului. 

Domnul Marin solicita să se amplaseze semne de circulatie la 
Onetu,unde nu este vizibilitate și s-au intamplat accidente rutiere ,iar 
terenul de sport din spatele Caminului Piscu Mare să fie curatat și amenajat 
,solicitand să se ia mausri cu animalele care pasuneaza în curtea scolii din 
acelasi sat ,impiedicand copiii să se joace la acel loc de joaca special 
amenajat. 

Domnul secretar general al comunei le reaminteste domnilor și 
doamnelor consilieri locali obligatia de a depune ,pana în data de 15 iunie 
2022,declaratiile de avere și de interese prevazute de lege ,mentionad ca 
acestea se vor depune doar on-line ,de pe conturile create în aplicatia E-
DAI,cu user-ul și parola primite odata ce au fost inregistrati în sistem. 

 Nu mai au loc discutii şi este declarata închisa ședința de 
consiliu la ora 1515. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
            Valeriu ZĂULEȚ        Contrasemnează pentru legalitate, 
        SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                            Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
Stoeneşti, 28 aprilie 2022 


