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 Incheiat la data de 27 mai 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.50/19.05.2021 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 

Poenaru Constantin Laurentiu,  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 aprilie -2021; 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea  contului anual de executie al bugetului local si a 

situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020 , initiat de Tabaras Vasile-primar; 

3. Proiect de hotarare privind marcarea de material lemons in isalaz pct.,, Vulpea’’,initiat de 

Tabaras Vasile -primar 

4. Proiect de hotare privind trasformarea unui post de natura contractuala,  aprobarea 

organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefesti pe 

anul 2021, initiat de Tabaras Vasile -primar 

5. 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 ordinare din luna aprilie , este  supus aprobarii si votat cu unanimitate de 

voturi. 



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

constata avizul favorabil al comisiilor de specialitate , se supune la vot si este 

adoptat in unanimitate de voturi. 

Proiectul nr. 2 privind aprobarea marcarii de material lemnos in pct. isalaz  

Vulpea. Dnul consilier Sima Adrian intreaba daca acum se stabileste si volumul.  

Dnul consilier Bogdan Cristian precizeaza ca se vor marca arbori cazuti, 

uscati si nu crede ca se poate stabili cat material lemnos se poate marca. Domnul 

consilier Dragomir spune ca doar in urma marcarii se poate stabili volumul de 

material lemnos. Raspunde domnul primar ca acest proiect de hotarare se refera  la 

acordul consiliului local de a efectua marcarea, si propune cunsiliului local sa 

delege  reprezentanti sa participe la marcare, in ziua cand va avea loc. Se constata 

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

adoptat cu unanimitate de voturi. 

Proiectul nr.3 referitor la trasformarea unui post de natura contractuala, 

aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Stefesti pentru anul 2021.Dnul primar precizeaza a fost 

trasmis de Institutia  Prefectului Prahova numarul de posturi maxime la nivelul uat 

, acestea fiind de in numar de 24 incluzand si politia locala. Referitor la 

trasfomarea postului de natura contractuala de paznic in functia de muncitor , acest 

lucru este necesar pentru a primi in fisa postului si atributii de sef serviciu voluntar, 

in urma solicitarii ISU Prahova. Se constata avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate , se supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

Dnul consilier Bogdan Cristian apreciaza sprijinul acordat  pentru evenimentul 

sportiv(maraton), care a avut loc in localitate. 

Dnul primar propune dlui viceprimar sa aduca la cunostinta consiliului local 

lucrarile efectuate un ultima perioada. Dnul viceprimar spune ca s-au defrisat 

zonele cu vegetatie dea lundul drumului , in pct Tabara , Valea Poenii , la poduri , 

s-au facut lucrari de igienizare (varuire )si curatenie in statiile de microbuz, parc, 

Monumentul Eroilor,s-au reparat punti pietonale, s-au taiat lemnele de foc pentru 

Caminul Cultural, precum si alte lucrari. Dnul consilier Sima Adrian spune ca 



oricum toate actvitatile vor fi prinse in raportul anual de activitate care trebuie sa 

fie facut public conform Ordonatei de urgenta nr. 57/2019. 

Dna consilier Sileanu Iulia ridica cateva probleme si anume: plasa de gard de la 

Caminul Cultural care formeaza acel gang ce duce la toaleta din curtea caminului 

este distrusa , este foarte mare mizerie si vegetatie.- sub magazia de lemne de la 

dispensar cred ca sunt sobolani , magazia este putreda , poate exista posibilitatea 

repararii sau daramarii ei si facuta alta magazie,- s-au plans cetatenii ca nu se mai 

fac analize medicale la dispensarul din localitate, ei fiind obligati sa se deplaseze in 

alte localitati pentru efectuarea acestor analize, - mai este si problema intretinerii 

terenurile strainasilor , sa isi taie iarba din fata terenurilor, cum ar fi pe Valea 

Poienii in pct. Francu, sa fie informati si anuntati.Dnul primar propune ca la 

sedinta urmatoare sa fie invitata si dna doctor iar referitor la curatenie o sa atraga 

atentia dnui responsabil de camin sa ii faca un program femeii de serviciu daca 

altfel nu se poate.Dnul consilier Sima Adrian propune ca pentru sedintele 

urmatoare sa fie invitati si dna director de scoala si dnul sef de post. 

Dnul consilier Bogdan Cristian ,, referitor la toaletarea arborilor  de pe  domeniul 

public poate se gasesc 10 000 de lei pentru plata acestor servicii’’.  

Dnul consilier Sima Adrian :,, am transmis o interpelare referitor la sit-ul 

primariei,trebuie acutualizat, sa fie facut cum trebuie, asa cum sunt si la alte 

primarii. Referitor la constructia din spatele caminului , s-a dus vorba ca eu vreau 

sa se demoleze. Eu am hotarat sa repar toaleta Caminului  Cultural si atunci cand 

va fi gata, aceasta constructie nu isi va mai gasi locul si sper sa se gaseasaca o alta 

locatie pentru aceasta constructie.In acest sens am trasmis si o interpelare adresata 

dlui primar si viceprimar. Referitor la lucrarile de extindere iluminat public , mai 

era nevoie de un inca un stalp , poate la prima rectificare se gaseste o solutie sa se 

poata continua lucrarea. In urma unor discutii cu cetatenii din zona Izorul Negru, 

acestia  s-au plans de faptul ca se circula cu viteze foarte mari pe portiune de drum 

drept dar cum este drum judetean am facut o solicitare la Consiliul Judetean in 

vederea posibilitatii montarii unor relantisoare in zona respectiva. De asemenea 

saptamana viitoare vor veni cei care monteaza aerul conditionat in camera tehnica 

si daca doriti sa se faca o revizie si la instalatiile de aer conditonat montate la 

Salonul de festivitati nu este nicio problema.   



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                  
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