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 Incheiat la data de 22 aprilie 2021, in sedinta ordinara  a  Consiliului local 

Stefesti, ce are loc la sediul primariei Stefesti, Sala de sedinte, luandu-se masuri de 

prevenire impotriva infectarii cu virusul Covid-19, prin folosirea mastilor , 

dezinfectat si respectandu-se distantarea fizica. 

 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.37/15.04.2021 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 general al comunei.  

 Sedinta este deschisa de Mihalcea Adina Mariana  - secretar general , care 

arata ca participa un numar de 10 consilieri, absent motivat fiind dnul consilier 

Morarau Marian,  este legal constituita si isi poate desfasura lucrarile.  

Domnul presedinte de sedinta da citire proiectelor de hotarare cuprinse  in 

ordinea de zi   
1. Aprobarea procesului verbal din luna martie -2021; 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local initial pe anul 2021 si estimari 

pentru anii 2022-2024, initiat de Tabaras Vasile-primar; 

3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului pe anul 2021 al bugetului local,initiat 

de Tabaras Vasile -primar 

4. Proiect de hotare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 

al anului 2021 initiat de Tabaras Vasile -primar 

5. Proiect de hotarere privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022, initiat de 

Tabaras Vasile -primar 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuatumului unei 

burse pentru elevii din unitatea de invatamant preuniversitar de stat din comuna Stefesti, initiat 

de Tabaras Vasile -primar  

7. Intrebari si interpelari.                   

 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi care este votata cu 

unanimitate de voturi.   



Se da cuvantul secretarului comunei care da citire procesului verbal al 

sedintei ordinara din luna martie , este  supus aprobarii si votat cu unanimitate de 

voturi. 

Dnul presedinte de sedinta de citire primului proiect de pe ordinea de zi. 

Dnul consilier Sima Adrian ia cuvantul si prezinta plenului amendamentele votate 

in comisia de specialitate: 

-,,sa fie modificata sintagma de la reparatie WC Biserica din Scurtesti in 

reabilitare grup sanitar; lucrari de reparatii la drumul comunal 14 in plobare  zona 

asfaltica, achizitionarea autoturism sa fie facuta de primarie si nu de politia locala; 

au fost modificate unele sume din proiectul de buget si anume pentru zona 

ecologica teren sintetic s-au alocat 10.000 lei in loc de 6000 lei (fara TVA), pentru 

modernizare  iluminat stradal s-a propus si extindere in zona Tabara si pct. Epure  

si s-au suplimentat cu 10.000 lei( de la 40.000 la 50.000 lei); s-au diminuat sumele 

de la 60.000 lei la 30.000 lei pentru supraveghere lucrari(dirigentie de santier); s-

au suplimentat sumele alocate pentru Scoala gimnaziala de la 26.000 lei la 30.000 

lei in vederea achizitionarii camere de supraveghere,reabilitare sala de curs; s-au 

diminuat suma pentru achizitionare si service aer conditionat de la 15.000 la 6000 

lei(aer conditionat pentru camera tehnica si service pentru instalatia de aer 

conditionat de la Salonul de festivitati); s-a diminuat suma pentru achizitionare 

computere portabile de la 15.000 lei la 7500 lei. De asemenea mai face precizarea 

ca la achizitia cherestelei pentru reparatie  punti pietonale , aceasata  sa  fie de fag 

si data viitoare sa se specifice sumele cand sunt cu TVA si cand nu sunt. 

Dnul Poenaru Laurentiu, considera ca trebuia anuntat si consliul local cand 

au inceput lucrarile de modernizare la sediul primariei si vis a vis de proiectul de 

buget va vota impotriva asa cum a votat si in comisie ,nefiind de acord cu 

achizitionarea unui autoturism considerand ca sunt alte prioritati care necesita 

finantare. Considera ca proiectul de buget va primi sustinerea necesara adoptarii  si 

ca daca va fi achizitionat autoturismul propune ca acesta sa fie stationat in curtea 

primariei in afara orelor de program si in zilele cand nu se lucreaza si sa nu mai fie 

folosit in scopuri personale sau sa fie condus de alte persoane din afara institutiei 

asa cum a fost folosit autoturismul care se afla  acum in dotare. Dnul consilier 

Sima Adrian este de acord ca autoturismul sa nu fie folosit in scopuri personale dar 

nu este de acord ca acesta sa stationeze in curtea primariei. Alesii nu au program 

normat si daca ar exista evenimente deosebite care sa necesite interventie rapida 

din partea reprezentantilor autoritatii, ei trebuie sa se poata deplasa pentru a lua 



masurile de rigoare. De altfel poate fi intocmit in regulament de folosire a 

autoturismului si sa fie aprobat de consiliu local.  Dnul Bogdan Cristian spune ca 

nu trebuie sa ii dam folosirii  autoturismului  un regim militar.Sunt convins ca 

exista foi de parcurs si documente justificative ale folosirii autoturismului. 

Nemaifiind alte discutii pe margina proiectului de hotarare, se constata avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate , se supune la vot si proiectul este adoptat 

cu 9 voturi pentru si un vot impotriva (dnul consilier Poenaru Laurentiu). 

Proiectul nr. 2 privind utilizarea  excedentului pt. anul 2021. Dnul consilier 

Sima Adrian precizeaza ca urmare a amendamentelor aduse proiectului de buget si  

votate in comisie si in plen , s-au modificat si sumele reprezentand utilizarea 

excedentului conform acestor amendamente. Nemaifiind discutii pe marginea 

proiectului , vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, proiectul se 

supune la vot fiind adoptat cu 9 voturi pentru si un vot impotriva(Poenaru 

Laurentiu). 

Proiectul nr.3 referitor la contul de executie pe trim I al anului in curs. 

Dnul consilier Sima Adrian intreaba daca este vorba doar de sectiunea de 

functionare, raspunde dna contabil ca da . Vazand avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate proiectul este supus la vot si adoptat cu unanimitate . 

Proiectul nr.4 referitor la indicele de inflatie  pentru anul 2022. Dnul Sima 

Adrian intreaba daca acest indice reprezinta minimul de marire a taxelor si 

impozitelor pentru anul 2022, raspunde dna  contabil ca da , acesta reprezinta 

indicele care  este dat de institutul de staistica pentru anul 2022. Vazand avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate proiectul este supus la vot si adoptat cu 

unanimitate. 

Proiectul nr.5 referitor la aprobarea burselor scolare pentru semestrul I. 

Dnul consilier Poenaru Laurentiu intreaba daca se poate marii cuantumul unei 

burse, raspunde dna contabil ca ramane la latitudinea consiliului si daca identifica 

sursa. Dnul Sima Adrian propune ca suma ce reprezenta achizitionare de aer 

conditionat sa nu mai fie alocata , pentru ca va cumpara dansul acest aparat si sa fie 

directionata suma catre bursele scolare si propune sa se dubleze cuantumul sa se 

faca 200 lei/elev /luna. Doamna contabil sa incerce sa gaseasca o solutie pentru 

aceasta propunere. Raspunde dna contabil care spune ca va gasi solutia necesara 

pentru propunerea consiliului local. Vazand avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate propunerea este supusa la vot si adoptata cu unanimitate de voturi. 



 Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi , intrebari si interpelari. 

Dnul Bogdan Cristian:,, in bugetul actual nu s-au prevazut sume pentru intretinerea 

pietei comunale, pentru intretinerea domeniului public  , prin toaletarea arborilor 

care reprezinta pericol ,in zonele de interes public )piata , Monumetul Eroilor, 

biserici, Caminul Cultural,etc). Preotul de la parohia Stefesti, cu ajutorul 

enoriasilor cauta deja o firma pentru toaletarea arborilor din curtea bisericii. Dnul 

consilier Poenaru Laurentiu il intreaba pe dnul consilier Bogdan ,,de ce nu a facut 

propunerea inaintea aprobarii bugetului, acum este tardiv , va ramane doar la 

stadiul de pronunere fara a gasi o solutie.  

Dnul consilier Sima Adrian aduce la cunostinta dlui primar ca pe viitor la sedintele 

de buget sa fie invitati toti cei care au legatura cu adoptarea bugetului initial  si 

anume directorul Scolii gimnaziale, al Caminului Cultural, Seful postului de 

politie, etc. poate au nevoie de sprijin financiar pentru buna desfasurare a 

activitailor unitatilor pe care le conduc.De asemenea datorita modernizarii 

infrastructurii la nivel local prin modernizarea drumurilor, se pot accesa fonduri 

europene sau de alta natura se pot dezvolta zone la comunei, care alta data nu 

aveau acces rutier(exp Plaiul lacului ).Din punct de vedere al comisiei de buget , 

discutiile au fost constructive, bugetul a fost prezentat foarte bine defalcat  pe 

capitole astfel s-au putut identifica clar sumele pe capitole, este un pas inainte. Pe 

viitor daca vrem sa modificam ceva in buget sa venim cu solutii, cu linii noi, cu 

lucruri constructive. 

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. 

 

 
Presedinte de sedinta                                                 Secretar general              

Bogdan Mihael Cristian                                                Adina Mariana Mihalcea 

 

                    


