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PROCES VERBAL

Incheiat la data de 23 martie 2018, in sedinta ordinara a Consiliului local
Stefesti, ce are loc la sediul primariei.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.22/15.03.2018 si a
invitatiilor ce au cuprins data, ora , 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 10 consilieri , din totalul de 11 validati , este legal constituita
si isi poate desfasura lucrarile.
Domnul presedinte de sedinta , Dimache Gheorghe supune aprobarii
consiliului local , introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind
aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse pentru elevii din
unitatea de invatamant preuniversitar de stat din comuna Stefesti , si este votata cu
unanumitate de voturi. Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii ordinea de
zi a sedintei care este urmatoarea :
1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din luna februarie 2018 .
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 si
estimari pentru anii 2019-2021 , initiat de TabarasVasile – primar.
3.Proiect de hotarare privind majorarea taxei de inchiriere pentru spatiul
ocupat de TELEKOM ROMANIA SA , initiat de Tabaras Vasile – primar;
4.Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului animalelor si stabilirea
taxelor de pasunat pe anul 2018 , initiat de TabarasVasile –primar;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a
cuantumului unei burse pentru elevii din unitatea de invatamant preuniversitar de
stat din comuna Stefesti ,initiat de Tabaras Vasile –primar;
6. Intebari si interpelari.
Supus la vot este aprobat in unanimitate. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul
secretarului comunei care prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din luna
martie 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 Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 . Nefiind discutii pe marginea
proiectului si constandu-se avizele favorabile ale comisiilor de specialitate d-nul
presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii Proiectul de hotarare privind
majorarea taxei de inchiriere pentru spatiul ocupat de TELEKOM ROMANIA SA
. Dnul Stroescu Petre face precizarea ca termenul de prelungire a contractului sa fie
unul rezonalbil sa nu existe vreo problema la intrarea in renovare a Caminului
cultural. Dnul primar raspunde ca termenul de prelungire care va fi trecut in actul
aditional al contractului de inchiriere va fi pana la semnarea Contractului de
lucrari cu Compania Nationala de Investitii. 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
organizarea pasunatului animalelor si stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2018,
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 hotarare cu privire la
aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse pentru elevii din
unitatea de invatamant preuniversitar de stat din comuna Stefesti ,
Se constata avizele favorabile ale comisiilor de specialitate si nefiind discutii
se supune la vot ,este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea zi intrebari si interpelari.D-nul
presedinte i-a cuvantul si prezinta situatia santurilor din pct Cioropina.Locuitorii
din zona respectiva si care folosesc apa din fatana amplasata chiar langa sant ,
doresc sa ajute la betonarea acestui sant daca primaria va pune la dispozitie
materialele necesare. Dnul Bondor spune ca daca se face sant in pct Cioropina sa
se i-a in calcul si cel din pct Boboc, si acolo este o fantana publica.De asemnenea
aduce la cunostinta ca in urma viiturilor a fost dezgolita teava de apa . Sa se aduca
niste balastru pentru a fi reparata. Drumul Judetean arata foarte rau la intrarea in
comuna. Raspunde dnul primar ca reparatiile vor incepe in luna iunie .
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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