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In conformitate cu prevederile art.l38, alin.13 din o.u.G nr.57/2olg privind
Codul Administrativ,cu modificirile qi completdrile ulterioare, cu prilejul gedinJei
ordinare a Consiliului Local al comunei Stefanesti din data de 25 noiembril ZOiZ,
convocata din initiativa primarului prin dispozifia nr. 3r 6116.rl.zo22.

La gedin{a participa 13 consilieri din 13 alegi. Mai particrpu, Jo-rul primar
qi domnul secretar general.

Domnul secretar general da citire art. 228 din o.u.G nr.57l20lg privind
Codul Adminstrativ ,cu modific[rile qi completdrile ulterioare,dupa cum urmeazd:"Articolul 228-Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alesiilocali"

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prev azutede carteaI titlul IV din Legea nt. 16112003, cu modificarile si completarile ulterio are, areobligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea
actului administrativ, de la incheierea sau purti.ipurea 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 graduial Il-lea inclusiv;
b) orice persoana frzica sau juridic uixu de care alesul l*;i are calitatea dedebitor al unei obligatii;
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c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de

alta decat autoritatea din care face
a efectuat orice fel de cheltuieli ale

f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierui local sau consilierul judetean aflat inuna dintre situatiile preYanrte la alin. (l) are obligatia sa urunt. la inceputul

sedintei consiliului local, respectiv u torriliului judetean interesul personal pe careil- ay la adoptarea hotararii respective, unurit care se consemneaza in modobligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana frzica sau juridica,

parte, care a facut o plata catre acesta sau
acestuia;



(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu
mai este luat in calcul pentru cvorumr[ necesar adoptarii hotararii consiliului cuprivire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de of la adoptarea acestei
hotarari.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu
incalcarea prevederilor alin. (l) sunt lovite de nulitate absoluia in conditiile Legii
nr. 17612010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (l) si legislatia in
materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se
sanctioneaza ct diminuarea indemnizatiei cu l0%o pe o perioada de maximum 6luni. ",pundndu-le in vedere domnilor consilieri sd nu participe la deliberarea Eiadoptarea proiectelor de hot[rdre inscrise pe ordinea de zi Ai ta aceasta qedinta
,daca se regasesc intr-una din situatiileprevizute de articolul mai sus mentionat.

Dupa efectuarea prezentei, Domnul Bitoleanu Vergiliu, presedinte de
gedinJa, constata indeplinit cvorumul legal si declara deschisa sedinta de azi si dd
citire proiectului ordinii de zi, care contine urmatoarele :

l. Aprobarea procesului-verbal al qedinfei ordinare din data de 3l octombrie
2022;

2. Proiect de hotirdre cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale in
Comuna Stefanesti pentru anul fiscal2023;

Inifiator: PRIMAR-Ufa Sergiu Adrian;
Avizeazd: Comisiile reunite;

3. Proiect de hotrrdre privire la rectificarea bugetului local;
Inifiator: PRIMAR- UIa Sergiu Adrian;
Avizeazd: Comisiile reunite;
4' Proiect de hotirdre cu privire la aprobarea achizitionarii de cadouri de

Craciun in cuantum de 20 000 lei si stabilirea categoriilor de personae care vor
beneficia de aceste cadouri;

Inifiator: PRIMAR- t4a Sergiu Adrian;
Avizeazd: Comisiile reunite;
5' Proiect d-e hot6rdre cu privire la aprobarea executiei bugetare intocmite la

data de 30.09.2022;
Inifiator: PRIMAR- Ufa Sergiu Adrian;
Avizeazd: Comisiile reunite;
6' Proiect de hotdrdre cu privire la completarea inventarului bunurilor care

apartin domeniului public al comunei Stefanesti, judetul valcea;
Inifiator: PRIMAR- UIa Sergiu Adrian;
Avizeazd: Comisiile reunite;
7. Proiect de hot[rdre cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru

sedintele Consiliului local al comunei Stefanesti ;



Iniliator: PRIMAR - tJta Sergiu Adrian;
Avizeazd: Comisiile reunite;

La punctul 1, domnul secretar general da citire procesului-verbal al qedinfei
ordinare din data de 31 octombrie 2022, precizand ca acesta se afla publicat,
alaturi de hotararile adoptate, pe site-ul primariei la adresa www.primaria-
stefanestivalcea.ro, putand fi consultate. Nu au loc discutii pi este aprobat .

La punctul 2 pe ordinea de zi, Proiect de hot[rdre cu privire la indexarea
impozitelor si taxelor locale in Comuna Stefanesti pentru anul hscal2023,domnul
primar prezinta proiectul de hotirdre, raportul compartimentului de resort, dand
citire sumelor indexate cu procentul de s,Iyo.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre toate cele 3 comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Stefanesti.

Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprob[rii
domnilor consilieri si se voteaza arun NUMAR DE I voTURI ,?ENTRU,,, 0
VOTURI "IMPOTRTVA" SI 5 VOTURI "ABTINERE".

ABTINERI:VLADA TUDOR
NEACSU RADU-IONUT
VOICU VIOREL AURELIAN
DUDE ION
POPA STEFAN-VALI

La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotlrdre privire la rectificarea
bugetului local, domnul primar prezinta proiectul de hot[rdrl si mai exact modul
de repartizare a sumei primate si rectificarea in functie de necesitati a capitolelor
de buget.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre toate cele 3 comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local.

Dl. Consilier Vlada Tudor a intrebat unde merge suma de 100.000 lei, Ia
punctul 2 lit. a) din proiectul de hotarare referitor la rectificare de buget ri .t
raspunde de catre domnul secretar ca este alocat catre iluminat public stradal.

Dl. Consilier Vlada Tudor a intrebat suma de 60.000 lei la punctul 2 lit. f. si
asteapta raspuns pentru urmatoarea sedinta.

Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se
domnilor consilieri si se voteaza cu un NR. 13 voruRl
VOTURI "IMPOTRIVA" SI O VOTURI "ABTINERE".

supune aprobdrii
,,PENTRU", 

O

La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotirdre cu privire la aprobarea
achizitionarii de cadouri de Craciun in cuantum de 20 OOO lei si stabilirea
categoriilor de persoane care vor beneficia de aceste cadouri domnul primar



ptezinta proiectul de hotdrAre si mai exact modul de repartizare a sumei primate si
rectificarea in functie de necesitati a capitolelor de buget.

Dl. Consilier Mitrache Gheorghe solicita numirea unei comisii formata din
consilieri de la fiecare partid, pentru verificarea termenelor de valabilitate prin
sondaj ale produselor alimentare, care vor face obiectul cadourilor date catre copii.

Dl. Consilier Dude Ion solicita transparenta in ceea ce priveste achizitia
produselor care fac obiectul cadoului.

Dl. Consilier Vlada Tudor, propune achizitia sa se faca de la depozit engros,
si propune ca aceste cadouri sa se dea la scoala, in cadrul unei festiviiatii, urJ. ,u
fie invitat intreg Consiliul Local Stefanesti.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre toate cele 3 comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local.

Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se
domnilor consilieri si se voteaza cu un NR. 13 voTURI
VOTURI "IMPOTRfVA" SI O VOTURI "ABTINERE".

supune aprobdrii
,OPENTRU", 

O

La punctul 5 pe ordinea de zi, Proiect de hot6rdre cu privire la aprobarea
executiei bugetare intocmite la data de 30.09.2022, dl Presedinte de sedinta
prezinta proiectul de hot[rdre si mai exact situatiile financiare pe venituri si
cheltuieli intocmite la data de 30.09.2022.

Dl. Consilier Vlada Tudor, propune la fiecare sedinta ce au proiecte initiate
de contabilitate, sa fie prezenta doamna contabila.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre toate cele 3 comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local.

Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprob6rii
consiliului Local si se voteaza cu un NR. 13 voruRl ,,PENTRU;, o vbrunl,,IMPOTRIVA" SI O VOTURI "ABTINERE".

La punctul 6 pe ordinea de zi, Proiect de hot6rdre cu privire la completarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stefanesti,
judetul Valcea, dl Presedinte de sedinta prezintaproiectul de hot6r6re si mai exact
avizul MDLAP precum si adresele primite si caracteristicile tehnice ale imobilului
care face obiectul proiectului de hotarare.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre toate cele 3 comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local.

Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprob[rii
consiliului Local si se voteaza cu un NR. 13 voruRl ',PENTRU;,, 0 vbTURr,,IMPOTRIVA" SI O VOT'O IIABTINERE".



La punctul 7 pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre cu privire la alegerea
presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului local al comunei Stefanesti, se
fac urmatoarele propuneri :

Dna. Consilier Mitrache Ionela propune pentru functia de presedinte de
sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe dl. consilier Lupu Florin.

Dl Viceprimar Popescu Nicolae propune pentru functia de presedinte de
sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe dl. Consilier popa Stefan vali.

Dl. Consilier Popa Stefan Vali propune pentru functia de presedinte de
sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe dl. Consilier Mitrache Ionela.

Dl. Consilier Lupu Florin, refuzapropunerea pentru presedinte de sedinta.
Dna. Consilier Mitrache Ionela, refvza de asemenea propunerea pentru

presedinte de sedinta.
Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprob[rii

Consiliului Local propunerea pentru dl. Consilier Popa Stefan Vali si se voteaza cu
un NR. 12 VOTURI ',PENTRU,,, 0 VOTURI ,,IMPOTRM,, SI l:T,,ABTINERE".

Dl. Consilier Popa Stefan Vali nu voteaza.
Yazand ca toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizaternu mai au loc

discutii gi este declaratainchisa gedinla de consiliul la ora 1 1:30.

25.11.2022

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Bitoleanu Vergiliu

SECRETAR GENERAL COMUNA,
Fugaretu Nicolae Lucian


