
Consiliul Local Stefanesti

Judetul Valcea

PROCES.VERBAL

incheiat astizi 27 ianuarie 2023,orele 10:00,

In conlormitate cu prevederile art.138, alin.13 din O.U.G nr.57l2019 privind
Codul Administrativ,cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu prilejul qedinJei

ordinare a Consiliului Local al comunei Stefanesti din data de 27 iarr.tale 2023,
convocata din iniJiativa primarului prin dispozilia nr.9/1 8.01 .2023.

La gedinla participa initial toti cei 13 consilieri din 13 in functie. Mai
participa, domnul primar- Uta Sergiu Adrian, iar pentru domnul secretar general
care lipseste motivat de la aceasta sedinta avand un eveniment in familie, este
substituit de catre doamna consilier juridic- Mitrache Liliana, doamna economist-
Condoiu Marcela si domnul administrator public- Popescu Ilie, din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Stefanesti.

Doamna consilier juridic, da cttie art.228 din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Adminstrativ ,cu modific6rile gi completdrile ulterioare,dupd cum urmeazA:
"Articolul 228-Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alesii
locali"

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cadea
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 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 IIJea 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) ln exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in

una dintre situatiile prevazute la alin. (l) 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 ot la adoptarea acestei
hotarari.

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

(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile a1in. (l) si legislatia in
materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se

sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu l0% pe o perioada de maximum 6
luni. ",pun6ndu-le in vedere domnilor consilieri si nu participe la deliberarea gi

adoptarea proiectelor de hotArare inscrise pe ordinea de zi de la aceasta qedin{a

,daca se regasesc intr-una din situatiile prevazute de articolul mai sus mentionat.

Dupa efectuarea prezentei, Domrul consilier Popa Stefan Vali, presedinte de

;edinla, constata indeplinit cvorumul legal si declara deschisa sedinta de azi si di
citire proiectului ordinii de zi, care contine urmatoarele :

1. Aprobarea procesului-verbal al sedinlei extraordinaxe din data de 23
decembrie 2022.

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2023.

Iniliator: PRIMAR- Ula Sergiu Adrian:
Av izeazd'. Comisiile reunite;

3. Proiect de hotarare cu privire la constituirea in cadrul bugetului local
al comunei Stefanesti, in anul 2023 a fondului de rezerva allal la
dispozitia Consiliului Local Stefanesti in suma de 30 000 lei.

lni!iator: PRIMAR- Ula Sergiu Adrian:
Av izeazd: Comisiile reunite;



4. Proiect de hotarare cu privire la utilizarea sumei de 609 000 lei din
excedentul bugetului local al anului precedent pentru sustinerea
cheltuielilor de functionare (plata salariilor administratiei publice
locale, cultura, situatii de urgenta, asistenti personali, indemnizatii de
insotitor si alte cheltuieli materiale in anul 2023).

Iniliator: PRIMAR- U1a Sergiu Adrian;
Av izeazd: Comisiile reunite;

5. Proiect de hotarare cu privire la deblocarea si utilizarea sumei de
1348710 lei din excedentul bugetar anual al bugetului local la data de
31.12.2022 pentru plata unor obiective de investitii.

lnilialor: PRIMAR- U1a Sergiu Adrian;
Avrzeaz5': Comisiile reunite;

6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului privind actiyitalea
desfasurata de catre asistentii personali din comuna Stefanesti, jud.
Valcea pe semestrul II al anului 2022.

Initialor: PRIMAR- U1a Sergiu Adrian:
Av izeaz6: Comisiile reunite;

7. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari
de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social
potrivit Legii nr. 41612001 in anul2023.

Iniliator: PRIMAR- UIa Sergiu Adrian:
Avizeazd'. Comisiile reunite;

8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui numar maxim de 48 de
postud de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav din
comuna Stefanesti pentru anul 2023.

Inilialor: PRIMAR- Ufa Sergiu Adrianl
Av izeazd'. Comisiile reunite;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea tadfului S.C. URBAN S.A. pentru
activitatea de colectare separata, transport separat $i depozitare a
deseurilor municipale reziduale din UAT Stefanesti, jud. Valcea, de
844.90 lei/tona inclusiv TVA, aprobarea mentinerii tarifului S.C.
TIRBAN S.A. pentru activitatea de colectare, transport Ei depozitare
deseuri reciclabile la suma de 903.56 lei/tona inclusiv TVA Ei
prelungirea pana Ia data de 31 .01.2024 a actului aditional Nr.l/2022 Ia



contractului tripartit nr.l 135 din 05.02.2021 incheiat cu cREENpoINT
MANAGEMENT S.A. 9i S.C. URBAN S.A. pentru colectarea si
transportul, stocarea temporara, sortarea si incredintarea in vederea
valorificarii deseurilor de ambalaje(reciclabile) la nivelul UAT
Stefanesti, jud. Valcea.

Initiator: PRIMAR- Ula Sergiu Adrian;
Av rzeaz6.. Comisi ile reunite;

10. Diverse. (lnstiintarea Consiliului Local de catre Apavil S.A. privind
majorarea tarifelor la apa si canalizare incepand cu data de
01.02.2023, etc.)

Dl. Consilier local Vlada Tudor solicita sa se mentioneze in procesul
verbal , ca nu va participa, nu voteaza si paraseste sala la ora 10:10, cu mentiunea
ca nu voteaza la urmatoarele proiecte:

-punctul I aprobarea procesului-verbal al sedinlei extraordinaxe din data de 23
decembrie 2022, motivand ca nu a participat la sedinta respectiva.
- proiectul numarul 2 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2023 ;
- proiectul numarul 4 cu privire \a utilizarea sumei de 609 000 lei din excedentul
bugetului local al anului precedent pentru sustinerea cheltuielilor de functionare
(plata salariilor administratiei publice locale, cultura, situatii de urgenta, asistenti
personali, indemnizatii de insotitor si alte cheltuieli materiale in anul2023);
- proiectul numarul 6 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea
desfasurata de catre asistentii personali din comuna Stefanesii, jud. Valcea pe
semestrul II al anului 2022;
- proiectul numarul 8 cu privire la aprobarea unui numar maxim de 4g de posturi
de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav din comuna Stelanesti
pentru anul 2023;
-punctul 10 Diverse, unde sunt aduse in discutie suplimentarea ordinii de zi a

urmatoarelor subiecte:
o instiintarea Consiliului Local de catre Apavil S.A. privind majorarea

tadfelor la apa, canalizare;
. suplimentarea ordinii de zi privind aprobarea bugetului initial pe arlul2023;
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Totodata, domnul consilier local Vlada Tudor mentioneaza faptul ca
voteaza "PENTRU" pentru urmatoarel€ proiecte:

-proiectul numarul 3 cu privire la constituirea in cadrul bugetului local al
comunei Stefanesti, in anul 2023 a fondului de rezerva aflat la dispozitia
Consiliului Local Stefanesti in suma de 30 000 lei.
-proiectul numarul 5 cu privire Ia deblocarea si utilizarea sumei de 134g7l0lei
din excedentul bugetar anual al bugetului local la data de 31. 12.2022 pefiru plata
unor obiective de investitii
-proiectul numarul 7 cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari de
interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.
41612001 in anul2023.
-proiectul numarul 9 cu privire aprobarea tarifului S.C. URBAN S.A. pentru
activitatea de colectare separata, transport separat fi depozitare a deseurilor
municipale reziduale din UAT Stefanesti, jud. Valcea, de 844.90 lei/tona inclusiv
TVA, aprobarea mentinerii tarifului S.C. URBAN S.A. pentru activitatea de
colectare, transport $i depozitare deseuri reciclabile la suma de 903.56 lei/tona
inclusiv TVA Ei prelungirea pana la data de 31.01-2024 a actului aditional
Nr.l/2022 la contractului tripartit nr.ll35 din O5.O2.ZO2I incheiat cu
GREENPOINT MANAGEMENT S.A. qi S.C. URBAN S.A. pentru colectarea si
transportul, stocarea temporara, sortarea si incredintarea in vederea valorificarii
deseurilor de ambalaje(reciclabile) la nivelul UAT Stefanesti, jud. Vaicea.

Se supune la vot ordinea de zi, cu proiectul de buget modificat in sensul
suplimentarii acestuia cu sumele mentionate in referatul de specialitate intocmit de
catre compartimentul contabilitate nr.867 din 26.0l.ZO23, si se voteaza in
unanimitate "PENTRU"( 12 VOTURD.

Punctul l, doamna consilier juridic, da citire procesului-verbal al sedinlei
extraordinare din data de 23 decembri e 2022, precrzand. ca acesta se afla publicat,
alatud de hotaradle adoptate, pe site-ul primariei la adresa www.primaria_
stefanestivalcea.ro, putand fi consultate. Nu au loc discutii 9i ESTE APROBAT
cu un numar de 12 voturi "PENTRU,, din totalul de 12 voturi exprimate .

La punctul 2, pe ordinea de zi, Proiect de hotarare cu privire la aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pintru anul 2023.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre 2 comisii de
specialitate( comisia economica si comisia juridica).

Doamna economist Condoiu Marcela, explica suplimentarea proiectului
de hotarere privind aprobarea bugetului initial pe anul 2023 si cum sunt



IelTtil!" sumele, aceasta suplimentare fiind facuta prin referatul nr. g67 din
26.01.2023, intocmit de catre compartimentul contabilitate, in uma adreselor
primite de la Administratiei Judetene a Finantelor publice Valcea nr. VLG ST\_
1 3 13 125.0 1.2023 si adresa nr.VLG ST Z- I 4 521 26.0 1.2023 :

. -Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aprobdrii
domnilor consilieri si se voteaza cu un numar de:

12 VOTURI "PENTRU'';
O VOTURI "IMPOTRIVA"
O VOTURI "ABTINERI".

. La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la constituirea
in cadrul bugetului local al comunei Stefanesti, in anul 2023 a fondului de
rezerya afTat la dispozitia Consiliului Local Stefanesti in suma de 30 000 lei,
doamna economist Condoiu Marcela, explica necesitatea constituirii acestui fond
si modalitatea de cheltuire a sumelor din acesta.

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 numar de:

12 VOTURI ''PENTRU"
O VOTURI "IMPOTRIVA''
O VOTURI ''ABTlNERI",

La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la utilizarea
sumei de 609 000 lei din excedentul bugetului local al anului precedent pentru

sustinerea cheltuielilor de functionare (plata sarariilor administratiei publice locale,
cultura, situatii de urgenta, asistenti personali, indemnizatii de insotitor si alte

cheltuieli materiale in anul 2023).

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

- Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotarare, se supune aproblrii



12 VOTURI
O VOTURI ''IMPOTRIVA"
() YOTURI "ABTINERI''.

La punctul 5, Proiect de hotarare cu privire la deblocarea si utilizarea

sumei de 1348710 lei din excedentul bugetar anual al bugetului local la data de

31.12.2022 pentru plata unor obiective de investitii.

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 aprobirii
domnilor consilieri si se voteaza cu un numar de:

12 VOTURI
O VOTURI "IMPOTRJVA"
O VOTURI ''ABTINERI''.

La punctul 6, Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului privind

activitatea desfasurata de catre asistentii personali din comuna Stefanesti, jud.

Valcea pe semestrul II al anului 2022.

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 aprobirii
domlilor consilieri si se voteaza cu un numar de:

12 VOTURI
O VOTURI "IMPOTRTVA"
O VOTURI ''ABTINERI".

La punctul 7, Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni
si lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit
Legir nr. 416/ Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre toate cele 3
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.



Proiectul de holarare 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 aprobarii
domnilor consilieri si se voteaza cu un numar de:

I I VOTURI
O VOTURI ''IMPOTRIVA''l T ,,ABTINERE',- in persona dl, consilier Dude Ion.

La punctul 8, Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui numar maxim

de 48 de posturi de asistenti personali

comuna Stefanesti pentru anul 2023.

pentru persoanele cu handicap grav din

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 yoteaza cu un numar de :

12 VOTURI
O VOTURI ''IMPOTRIVA"
O VOTURI "ABTINERI''.

La punctul 9, Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului S.C. URBAN
S.A. pentru activitatea de colectare separata, transport sepafat $i depozitare a
deseurilor municipale reziduale din UAT Stefanesti, jud. ValCea, de g44.i0 lei/tona
inclusiv TVA, aprobarea mentinerii tarifului S.C. URBAN S.A. pentru acrivitatea
de colectare, transport Si depozitare deseuri reciclabile la suma di 903.56 lei/tona
inclusiv TVA gi prelungirea pana la data de 3l -01.2024 a actului aditional
Nr.l12022 la contractului tripartit nr.1l35 din 05.02.2021 incheiat cu
GREENPOINT MANAGEMENT S.A. qi S.C. URBAN S.A. pentru colectarea si
transportul, stocarea temporara) sortarea si incredintarea in viderea valorificarii
deseurilor de ambalaje(reciclabile) la nivelul UAT Stefanesti, jud. Valcea.

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



Nemaifiind discutii asupra acestui proiect
domnilor consilieri si se voteaza cu un numar de

12 VOTURI
O VOTURI ''IMPOTR]VA''
O VOTURI ''ABTINERI,,-

Popa

hotarare, se supune aprobdrii

SECRETAR GENERAL COMUNA,

de

La punctul 10, Diverse. (lnstiintarea Consiliului Local de catre Apavil
S.A. privind majorarea tadfelor la apa si canalizare incepand cu data de
01.02.2023, etc.), domnul presedinte de sedinta Popa Stefan Vali da citire adresei
nr.1146 din 12.01.2023, emisa de catre APAVIL S.A. Valcea si inregistrata la
Primaria comunei Stefanesti sub nr.374 din 16.01.2023cu privire la majorarea
pretului la apa potabila 1a suma de 4,99 lei/mc(fara TVA) si al tarifului la
canalizare-epurare la suma de 5,24 leilmc(fara TVA) incepand cu data de
0t .02.2023.

INTERPELARI:
Dl. consilier local Voica Virgil aduce la cunostinta ca in zona proprietatii

numitului Luta Ion si paraul Dalga de pe strada Schitului din comuna Stefanesti,
sunt alunecari de teren, punand in pericol locuinta acestuia.

Dl. consilier local Mitrache Gheorghe, propune electuarea analizelor pentru
apa din cismelelele ce sunt pe raza U.A.T Stefanesti, in vederea stabilirii
potabilitati apei .

Nu mai au loc discutii qi este declarata inchisa gedinla Consiliului Local
Stefanesti la ora 10.50.

Comuna Stefanesti
27 .01.2023, ora 10.50

PRE$EDINTE DE SEDINTA.

Fugaretu Lucian
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