
Consiliul Local Stefanesti

Judetul Valcea

PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 16 decembrie 2022,orele 10:00,

In conformitate cu prevederile art.138, alin.l3 din O.U.G nr.5712019 privind
Codul Administrativ,cu modificdrile qi completirile ulterioare, cu prilejul gLOirl.i
ordinare a Consiliului Local al comunei Stefanesti din data de 25 noiemb ri'e 20i2,
convocata din initiativa primarului prin dispozilia r:r,. 316116.11.2022.

La qedinta participa 13 consilieri din 13 ale;i. Mai participa, domnul primar
qi domnul secretar general.

Domnul secretar general da citire art. 228 din O.U.G nr.5712019 privind
Codul Adminstrativ ,cu modific[rile gi completdrile ulterioare,dup[ cum urmeaz[:
"Articolul 228-Regimul general aplicabil conflictului de interise pentru alesii
locali"

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prev azutede cartea
I titlul IV din Legea nr. 16112003, cu modificarile si completarile ulterioare, are
obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adopiarea
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 Il-lea inclusiv;

b) orice persoana frzica 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;

a



e) orice persoana fizica sau juridica, a\ta 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 careil 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 of la adoptarea acestei
hotarari.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu
incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluia in conditiile Legii
nr. 17612010, 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. ",pundndu-le in vedere domnilor consilieri sE nu particip. la deliberarea gi
adoptarea proiectelor de hotirdre inscrise pe ordinea di zi ae U aceasta gedinla
,daca se regasesc intr-una din situatiileprevazute de articolul mai sus mentionat.

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

l.Aprobarea procesului-verbal al qedinlei ordinare din data de 25 noiembrie
2022;

2.Proiect de hotarare cu privire la incadrarea terenurilor pe zone si categorii
de folosinta stabilirea taxelor si impozitelor locale de la 01.01 .2023 si a
Regulamentelor de instituire si aplicare aacestora;

3. Proiect de hotrrdre privire la rectificarea bugetului local;

Iniliator: PRIMAR- UIa Sergiu Adrian;

Avizeazd: Comisiile reunite;

4. Proiect de hotSrdre privind achizitionarea serviciilor de consultant si
reptezentanta juridical prin angajarea unui avocet care sa reprezinte interesele



Comunei Stefanesti in dosarele 320119012022 si 320219012022 cu Parohia
Stefanesti, aflate pe rolul instantelor de judecatala Tribunalul Valcea.

Initiator: PRIMAR- Ufa Sergiu Adrian;

Avizeazl: Comisiile reunite;

La punctul 1, domnul secretar general da citire procesului-verbal al qedinfei
ordinare din data de 25 noiembrie 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 qi ESTE APROBAT .

La punctul 2, pe ordinea de zi, Proiect de hotarare cu privire la incadrarea
terenurilor pe zone si categorii de folosinta stabilirea taxelor si impozitelor locale
de la 01.01 .2023 si a Regulamentelor de instituire si aplicare a acestora;

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre cele 2 comisii de
specialitate( comisia economica, comisia juridica), iar comisia de cultura din
cadrul Consiliului Local nu av izeaza fav orabil.

Inscrieri la cuvant : Dl. consilier Dude Ion

Dl. Consilier Vlada Tudor
Dl. Consilier Vlada Tudor, propune scaderea taxelor si impozitelor locale cu

s,lyo, mentioneaza ca nu a participat personalul din aparatul de specialitate a
Primarului, pentru o buna informare a Consiliului Local Stefanesti.

Dl. Consilier Dude Ion, solicita explicatii cu privire la ceea ce priveste taxa
pentru activitatea, cod CAEN 561-563,prevazutart.475 din Codul Fiscal.

Dl. Primar ar vrea sa reduca taxele ct l0o/o, dar sa semneze domnul secretar
pentru legalitate , in cazvl. in care este legala aceasta scadere.

Dl. Primar explica de unde provine marirea taxelor locale (cresterea pretului
la carburant, energie electrica, si diverse consumabile) .

Dl. Secretar explica referitor la taxa pentru activitate cod CAEN 56I-563,
de ce a fost crescut pretul de la 5 lei la 8 lei mp conform prevederilor legale din
art.475 din Codul Fiscal.

Dl. Consilier Vlada Tudor, intreaba daca Consiliul Local poate scadea taxele
si impozitele locale, cu inflatia de 5,Io/o, si domnul secretar raspunde ca nu se

poate din punct de vedere legal, si spune ca este demagogie politica.

Dl. Consilier Vlada Tudor solicita cheltuielile efectuate pentru
buldoexcavator, tractor, si cele 2 masini ale Primariei, si kilometrajul de
functionare a acestora.



Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprobirii
domnilor consilieri si se voteaza cl'Jvrr:

NUMAR DE 7 VOTURI "PENTRU"

NUMAR DE 4 VOTURI ''IMPOTRIVA" FIIND
-Dl consilier Vlada Tudor
-Dl consilier Mitrache Gheorghe
-Dl consilier Voica Viorel
-Dl consilier Neacsu Radu Ionu

NUMAR DEz VOTURI "ABTINERE" FIIND:
-Dl consilier Popa Stefan Vali
-Dl consilier Dude Ion

La punctul 3 pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privire la rectificarea
bugetului local;

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 aprobdrii
domnilor consilieri si se voteaza cu un NR. 13 VOTURI "PENTRU", 0
VOTURI "IMPOTRTVA" SI O VOTURI "ABTINERI''.

La punctul 4 pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind achizitionarea
serviciilor de consultant si reprezentanta juridical prin angajarea unui avocet care
sa reprezinte interesele Comunei Stefanesti in dosarele 320119012022 si
320219012022 cu Parohia Stefanesti, aflate pe rolul instantelor de judecata la
Tribunalul Valcea.;

Se inscrie la cuvant:
Dl consilier Vlada Tudor
Dl consilier Popescu Nicolae

Dl consilier Vlada Tudor, intreaba de ce nu suntem reprezentati de cei 2
juristi din cadrul Primariei Stefanesti, iar domnul secretar spune ca nu sunt
pregatiti, complexitatea dosarului fiind grea, si cel mai potrivit este sa fim
reprezentanti de catre avocat pentru apararca Consiliului Local Stefanesti.



Dl. viceprimar Popescu Nicolae mentioneaza ca nu are incredere in domnul
secretar pentru a ne reprezenta in dosarele mentionate, si solicita angajareau unui
avocat.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre cele 2 comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local ( comisia economica si comisia juridica).

Nemaifiind dissutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprobdrii
domnilor consilieri si se voteaza cu:url

NUMAR DE7 VOTURI "PENTRU"

UN NUMAR DE 6 VOTURI "IMPOTRIVA" F'IIND :

Dl consilier Dude lon
Dl consilier Mitrache Gheorghe
Dl consilier Vlada Tudor
Dl consilier Neacsu Radu lonut
Dl consilier Voica Viorel
Dl consilier Popa Stefan Vali

O VOTURI "ABTINERE".

INTERPELARI:
Dl. consilier Voica Viorel propune limitatoare de viteza pe drumul judetean

Dragasani-Lungesti.
Dl consilier Dude Ion propune montarea seilmelor de stationare interzisa a

autovehiculelor in intersectia strazii Principale cu strada Schitului.
Nu mai au loc discutii gi este declarata inchisa qedinla de consiliu la ora
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