
Consiliul Local Stefanesti
Judetul Vslcea

PROCES.VERBAL
incheiat astizi 28 februarie 2023,orele 10:00,

In conformitate cu prevederile art.138, alin.l3 din O.U.G nr.57l2019 privind
Codul Administrativ,cu modificdrile qi completarile ulterioare, cu prilejul ;edinlei
ordinare a Consiliului Local al comunei Stefanesti din data de 28 februarre 2023,
convocata din iniliativa primarului prin dispozitia nr.77 /16.02.2023.

La gedinla participa initial toti cei 13 consilieri din 13 in functie. Mai
participa, domnul primar- Uta Sergiu Adrian.

De asemenea, in sala solicita participarea si cetateanul dl. Faghi Florin
Adrian .

Domnul secretar general, da citire art. 228 din O.U.G rc.5712019 prltnd
Codul Adminstrativ ,cu modific6rile qi completirile ulterioare,dupd cum urmeaz6:
"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. 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 hzica 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 consitierul judetean aflat in

una dinte 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. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii
w.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 cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6
luni. ",pundnduJe in vedere domnilor consilieri s5 nu participe la deliberarea qi

adoptarea proiectelor de hotdrare inscrise pe ordinea de zi de la aceasta $edinla
,daca se regasesc intr-una din situatiile prevazute de articolul mai sus mentionat.

Dupa efectuarea prezentei, Domnul consilier local Popa Stefan Vali,
presedinte de Sedinla, constata indeplinit cvorumul legal si declara deschisa sedinta
de azi si dE citire proiectului ordinii de zi, care contine urmatoarele :

1. Aprobarea procesului-verbal a[ sedintei ordinare din data de 27
iantarie 2023.

2. Prciect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare
intocmite la data de 31.12.2022.
lniliator: Primar U1a Sergiu-Adrianl
Av izeaz6: Comisiile reunite

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare
intre Ministerul Muncii si Solidadtatii Sociale si UAT Comuna
Stefanesti in vederea asigurarii colaborarii interinstitutionale in cadrul
proiectului < HIIB de Servicii MMSS-SII MMSS > cod MySmis
130963.
Iniriator: Primar Ula Sergiu-Adrianl
Av izeazd: Comisiile reunite

4. Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului UAT Comuna Stefanesti in Adunarea Generala a
Asociatiei in vederea exprimarii votului cu privire la aprobarea
Strategiei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea"
privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru
perroada 2023-2030 .

lniliator: Primar Ula Sergiu-Adrian:
Av izeazd'. Comisiile reunite



5.

6.

7.

8.

Proiect de hotarare cu privire la avizarea Studiului de specialitate pentru
stabilirea Indicatorilor de performanli ai serviciului de alimentare cu
apd qi de canalizare fumizat/prestat in aria de operare a Apavil S.A.,
pentru perioada 2023-2027, avizarea a Regulamentului serviciului de
alimentare cu ap6 $i de canalizare fumizat/prestat de c6tre operatorul
regional Apavil S.A., modificat qi completat qi a Indicatorilor de
performanle ai serviciilor de alimentare cu apd Ei de canalizare
fumizate/prestate de Apavil S.A., pentru arlul 2023, precum gi

acordarea unui mandat special reprezentatului UAT Comuna Stefanesti
in Adunarea Generali a Asocialiei, in vederea exprimirii votului cu
privire la aprobarea acestor documente qi la completarea Contractului
de delegare.
In iliator: Primar Uga Sergiu-Adrianl
Avizeaz5: Comisiile reunite

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elaborarii documentatiei si

depunerii acesteia la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului in
vederea intocmidi unui proiect de hotarare de Guvem pentru atestarea
zonei Dragasani care cuprinde municipiul Dragasani, comuna
Stefanesti, comuna Lungesti, comuna Voicesti, comuna Sutesti,
comuna Prundeni, Comuna Mitrofani si Comuna Orlesti din judetul
Valcea ca statiune turistica de interes national.
Iniliator: Primar U1a Sergiu-Adrianl
Av izeazd: Comisiile reunite

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii cu Unitatea
Administrativ TeritorialS - Judepl V6lcea, prin Consiliul Judelean
V6lcea, in vederea depunerii spre finanlare, implementdrii 9i
monitorizdrii proiectului cu titlul ,,Dotarea cu mobilier qi echipamente
digitale a unitafilor de invdlamant preuniversitar la nivelul Jude(ului
V6lcea" gestionat de Ministerul Educaliei, in cadrul apelului de proiecte
PNRPJ2022/C I 5/MEDU /19./|3./|4./.
Iniliator: Primar U1a Sergiu-Adrian:
Avizeazi: Comisiile reunite

Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui nou Presedinte de sedinta
pentru perioada 0l .03.2023 - 3l .05.2023.
lniliator: Primar U1a Sergiu-Adrian:
Av izeazi'. Comisiile reunite



9. Proiect de hotarare cu privire la inchirierea unor pajiqti in suprafafd
totala de 34,76 hectare, aflate in proprietatea privatA a comunei
Stefanesti, judelul Valcea.
Iniliator: Primar Ura Sergiu-Adrian;
Avizeazd:- Comisiile reunite

l0.Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate "PENTRU"( 13

VOTURD.
Punctul 1, domnul secretar general, da citire procesuluiverbal al sedinlei

extraordinare din data de 27 rantarie 2023, 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 gi ESTE APROBAT
cu un numar de 13 voturi "PENTRU" din totalul de 13 voturi exprimate .

La punctul 2, pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la aprobarea
executiei bugetare intocmite la data de 31.12.2022.

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

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

13 VOTURI "PENTRU"i
O VOTURI ''IMPOTRWA''
O VOTURI ''ABTINERJ".

La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire [a aprobarea
protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT
Comuna Stefanesti in vederea asigurarii colaborarii interinstitutionale in cadrul
proiectului < HUB de Servicii MMSS-SII MMSS > cod MySmis 130963.

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:

13 VOTURI ''PENTRU"
O VOTURI
O VOTURI



D1. Vlada Tudor paraseste sala la punctul 4 si 5 de pe ordinea de zi la ora
l0:12 si nu participa la dezbatere si adoptarea acestor hotarari.

La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la acordarea unui
mandat special reprezentantului UAT Comuna Stefanesti in Adunarea Generala a
Asociatiei in vederea exprimarii votului cu privire [a aprobarea Strategiei
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea" privind serviciul public de

alimentare cu apa si de canalizare, pentrl perioada 2023-2030.
Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre 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
O VOTURI
O VOTURI ''ABTINERI",

La punctul 5, pe ordinea de zi proiect de hotarare cu privire la avizarea Studiului
de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de performanla ai serviciului de
alimentaxe cu ap5 li de canalizare fumizat/prestat in aria de operare a Apavil S.A.,
pentru perioada 2023-2027, avizarea a Regulamentului serviciului de alimentare cu
api 9i de canalizare fumizat/prestat de c6tre operatorul regional Apavil S.A.,
modificat gi completat qi a Indicatorilor de perlormanfi ai serviciilor de alimentare
cu ap6 qi de caaalizaxe fumizate/prestate de Apavil S.A., pentru anul2023, precum
gi acordarea unui mandat special reprezentatului UAT Comuna Stefanesti in
Adunarea Generali a Asociafiei, in vederea exprimirii votului cu privire la
aprobarea acestor documente qi la completarea Contractului de delegare.

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
O VOTURI
O VOTURI

Dl. consilier Vlada Tudor se intoarce in sala la ora 10:24 si participa la
urmatoarele proiecte de hotarare.

5



La punctul 6, proiect de hotarare cu pdvire la aprobarea elaborarii
documentatiei si depunerii acesteia la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului
in vederea intocmirii unui proiect de hotarare de Guvem pentru atestarea zonei
Dragasani care cuprinde municipiul Dragasani, comuna Stefanesti, comuna
Lungesti, comuna Voicesti, comuna Sutesti, comuna Prundeni, Comuna
Mitrofani si Comuna Orlesti din judetul Valcea ca statiune turistica de interes
national.

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:

I3 VOTURI "PENTRU"
O VOTURI ''IMPOTRTVA"
O VOTURI

La punctul 7, proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii cu
Unitatea Administlativ TeritorialA - Judetul V6lcea, prin Consiliul Judelean
V0lcea, in vederea depunerii spre finanlare, implementdrii gi monitorizdrii
proiectului cu titlul ,,Dotarea cu mobilier Ei echipamente digitale a unitAlilor de
invelamart preuniversitar la nivelul Judeplui V6lcea" gestionat de Ministerul
Educaliei, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022IC l51MEDU/19.1113.1I14.1.

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:

I3 VOTURI
O VOTURI
O VOT ''ABTINERE"

La punctul 8, Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui nou Presedinte
de sedinta pentru perioada 01.03.2023 -31.05.2023.

Dl. Consilier Popa Stefan Vali propune pentru alegerea unui nou presedinte
de sedinta pe doamna consilier Mitrache Ionela Camelia.

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
domnilor consilieri si se voteaza cu un numar de :

12 VOTURJ



O VOTURJ ''IMPOTRIVA"
O VOTURI ''ABTINERI".

Doamna consilier Mitrache Ionela Camelia nu participa la vot.

La punctul 9, pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire [a inchirierea
unor pajiqti in suprafalA 1o13la de 34,76 hectare, aflate in proprietatea privata a
comunei stefanesti, judelul valcea.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre comisia economica,
din cadrul Consiliului Local, nefiind avizat favorabil de catre celalalte 2 comsii de
specialitate.

Se inscriu la cuvant asupra acestui proiect de hotarare urmatorii consilieri:
- Vlada Tudor
- Mitrache Gheorghe
- Armeanu Constantin
- Dude Ion
- Popa Stefan Vali

Dl. Vlada Tudor avand cuvartul spune ca trebuie chemati toti posesorii de
pajisti care detin contracte de inchiriere in sedinta de consiliu pentru a da
explicatii cu privire la drumurile de acces in izlaz si de faptul ca trebuie sa
efectueze o serie de lucrari asupra acestuia din banii primiti ca subventie de la
APIA. Mai arata ca in izlaz exista o fantana si daca s-ar inchiria pajistea, s-ar
ingradi dreptul altor cetatenii la aceasta fantana. Drept pentru care propune
inchirierea doar a unei suprafete de 20 ha, restul ramanand in neinchiriat pentru
a putea fi folosit de catre cetatenii care detin animale, neinscrise in Registrul
National al Exploatiilor, si ca atare va sustine amendamentul propus si va fi
impotdva adoptarii proiectului de hotarare.

Dl. Mitrache Gheorghe spune ca si dansul este de accord ca izlazul sa nu se

inchirieze si sa ramana pentru cetatenii comunei si de asemenea va sustine
amendamentul propus si va fi impotriva adoptarii proiectului de hotarare.

Dl. Armeanu Constantin avand cuvantul, spune ca si dansul doreste sa nu fie
inchiriat izlazul unui anume crescator, si mai bine sa ramana neinchiriat pentru
a putea fi folosit si de cetatenii care au un singur animal si nu au unde saJ
pasca. Ca atare va vota impotriva acestui proiect.

Dl. Dude Ion avand cuvantul, spune ca dansul detine terenuri in vecinatatea
izlazului si doreste ca pe acesta sa fle lasate drumuri de acces ale cetatenilor
catre aceste terenuri si nu sa fie inchiriate crescatorilor locali de animale. Ca



atare va sustine amendamentul propus si va fi impotriva adoptarii proiectului
de hotarare.

Dl. Popa Stefan Vali spune ca a fost cu fiica acestuia in izlaz si i-a fost
ingradit dreptul de acces aici in mod nejustificat de catre un posesor de contract
de inchiriere, motiv pentru care va sustine amendamentul propus si va fi
impotriva adoptarii proiectului de hotarare.

In final, cere cuvantul Dl Faghi Flodn Adrian prin care solicita Consiliului
Local adoptarea prezentei hotarari, dansul avand o exploatatie de animale legal
constituita pe care o detine in gospodaria sa si care produce numeroase
dezavantaje vecinilor datorita mirosului degajat de acestea. Ca atare vrea sa se

inscrie pentru inchirierea unei suprafete de pajiste, unde sa isi mute animalele
pe care le detine pentru a nu mai deranja vecini.Acesta mai arata ca daca nu va
putea sa obtina aceasta pasune va fi nevoit, datorita numeroaselor plangeri ale
vecinilor sa inchida activitatea exploatatiei, sa dea animalele si astfel sa nu mai
aiba nici o sursa de venit sau de accesare a programelor tip "Fermierul".

Nemaifiind discutii asupra acestui proiect de hotaraxe, se supune aprobirii
domnilor consilieri amendamentul propus si inregistrat la nr.193l din 23.02.2023
si se voteaza cu un numar de 8 (opt) VOTURI "PENTRU":

l.POPA $TEFAN-VALI
2.VLADA TI]DOR
3.MITRACHE GHEORGHE
4.VOICA VIOREL AURELIAN
5.ARMEANU CONSTANTIN
6.CO$EREANU ION
T.NEACSU RADU-IONUT
8.DUDE ION

5 VOTIT'RI''IMPOTNVA":
I. MITRACHE IONELA CAMELIA
2. BITOLEANU VERGILIU
3. POPESCU NICOLAE
4.LUPU FLORIN
5. POPESCU ION

O VOTURI ''ABTINERI".

I



Ca atare, amendamentul privind neinchirierea trupurilor de izlaz, este adoptat si nu
se va mai emite hotarare privind inchirierea trupurilor de izlaz.

Nu mai au loc discutii gi este declarata inchisa qedinfa Consiliului Local
Stefanesti la ora I l:12.

Comuna Stefanesti
28.02.2023

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Popa $tefan Vali

SECRETAR GENERAL COMUNA,
Fugaretu Niqolae LucianI}_ 11,}41( \t\
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