ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA STEFESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat la data de 22 februearie 2018, in sedinta ordinara a
Consiliului local Stefesti, ce are loc la sediul primariei.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.13/12.02.2018
si a invitatiilor ce au cuprins data, locul desfasurarii si Proiectul ordinii de zi
al sedintei.
La sedinta participa de drept Tabaras Vasile – primar si Mihalcea
Adina Mariana – secretar comuna.
Sedinta este deschisa de Mihalcea Adina Mariana - secretar, care
arata ca participa un numar de 9 consilieri , din totalul de 11 validati , este
legal constituita si isi poate desfasura lucrarile.
Domnul presedinte de sedinta , Dimache Gheorghe supune aprobarii
consiliului local , Proiectul ordinii de zi al sedintei care este urmatorul:
1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare din luna
ianuarie 2018 .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local initial pe anul
2018 si estimari 2019-2021 , initiat de TabarasVasile – primar.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant pentru anul 2018-2019 , initiat de Tabaras Vasile – primar;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii costurilor de
transport pentru cadrele didactice la Scoala gimnaziala Stefesti, initiat de
TabarasVasile –primar;
5.Proiect de hotarare cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, initiat de Tabaras Vasile – primar;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare a unor
bunuri imobile , proprietate publica a UAT Stefesti catre Scoala Gimnaziala
, comuna Stefesti, initiat de TabarasVasile – primar;
7.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea implementarii proiectului
,, Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru
cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii pe raza comunei Stefestiinitat de TabarasVasile – primar.
8. Intebari si interpelari.

Supus la vot este aprobat in unanimitate. Domnul presedinte de sedinta da
cuvantul secretarului comunei care prezinta procesul verbal al sedintei
extraordinare din luna ianuarie 2018. Este supus la vot si aprobat cu
unanimitate de voturi.
Domunul presedinte de sedinta da cuvantul dlui primar pentru a
prezenta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local initial
peanul 2018 si estimari 2019-2021.Domnul primar prezinta lista cu
propunerile de investitii care au fost prinse in bugetul pe anul 2018.
Lucrarile mari cum ar fi Caminul Cultural sau Sala de sport de la Scoala cu
clasele I-VIII , se vor realiza cu ajutorul Companiei Nationale de Investitii
iar lucrarile de reabilitare drumuri prin PNDR. Din acest motiv s -au
prevazut in buget sume pentru realizarea de studii de fazabilitate si cote de
cofinantare.Domnul Stroescu Petre face observatia cu nu este prinsa in buget
suma necesara pentru realizarea lucrarilor in incalzire centrala la Biserica
din satul Scurtesti , asa cum ar fi fost normal . Dnul primar raspunde ca
preotul trebuie sa faca o solicitare in acest sens si poate la rectificarea
viitoare se va aloca suma necesara. Ne mai fiind discutii pe marginea
proiectului si constandu-se avizelefavorabile ale comisiilor de specialitate dulpresedinte de sedintasupuneaprobariiproiectul de hotarare careesteaprobat
cu 8 voturipentrusi un votimpotriva(StroescuPetre).
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii Proiectul de hotarare
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant pentru anul 20182019, initiat de Tabaras Vasile – primar.Se costata avizele favorabile , se
supune la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii Proiectul de hotarare
privind aprobarea decontarii costurilor de transport pentru cadrele didactice
la Scoala gimnaziala Stefesti, initiat de TabarasVasile –primar. Nefiind
discutii, se constata avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, se
supune la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta prezinta Proiectul de hotararecu privire
la aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile , proprietate publica
a UAT Stefesti catreScoala Gimnaziala , comuna Stefesti, initiat de
TabarasVasile – primar. Se constata avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate si nefiind discutii se supune la vot ,este aprobat cu unanimitate
de voturi.
Domnul presedinte de sedinta prezinta Proiectul de hotarare cu privire
la aprobarea implementarii proiectului ,, Achizitionarea si instalarea
sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii pe raza comunei Stefesti-initat de TabarasVasile – primar.

Domnul primar prezinta o situatie asupra amplasarii camerelor de luat
vederi si punctele unde vor fi monatate. Dul Diaconu Ctin – este un lucru
foarte bun astfel se pot depista potentiali faptuitori de infractiuni. Se
constata avizele favorabile ale comisiilor de specialitatese supune la vot, si
este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea zi intrebari si interpelari.D-ul
presedinte de sedinta da cuvantul dlui Diaconu Ctin care intreaba daca
microbuzul scolii poate sa faca o cursa si pentru copiii care locuiesc pe
Valea Poienii. Dul primar face precizarea ca microbuzul scolii a fost
prezavut pentru copiii din pct.Vulpea in urma inchiderii Scolii de acolo.
Are cuvantul dl Bondor Ion – consilier care intreaba daca se v-a
repara drumul judetean la inceputul localitaii; raspunde d-ul primar care
spune ca are promisiuni de turnare covor asfaltic .Mai intreaba daca s-a pus
robinet la scoala ;raspunde dl viceprimar ca s- a pus. Dl Bondor mai spune
ca daca se vor moderniza ulitele comunale prin programul PNDR, atunci
macar sa se balasteze si ulita unde locuieste dumnealui .Deasemenea mai
precizeaza ca politia locala se se implice in depistarea celor care arunca
gunoi ,chiar acolo unde primaria a facut curatenie cineva a aruncat doua
cauciucuri de wola.De asemenea si la si pot s-au aruncat gunoaie precizeaza
dl Istrate Adrian.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi a sedintei domnul
presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara inchise
lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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