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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 22.06.2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Albestii de 

Arges. Sedinta a fost convocata de catre Primarul Comunei Albestii de Arges, prin Dispozitia 

nr. 129 / 2021. 

 La sedinta au participat: 

- d-l Popa Gabriel– primarul Comunei Albestii de Arges; 

- d-na Isfan Elena – secretarul general al Comunei Albestii de Arges; 

- d-l Stan Gheorghe - inspector superior, in cadrul Biroului Contabilitate; 

D-na secretar general, Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-se faptul ca 

sunt prezenti 13 consilieri locali din cei 15 consilieri in functie, absenti fiind d-nii consilieri 

locali, Arion Nicolae-Alexandru si Oproiu Gheorghe.   

D-l presedinte de sedinta, Cretu Dragos-Iulian supune la vot proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente 

Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Albestii de Arges. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local 

pentru anul 2021, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de ajutor social, acordat in 

baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

          3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Albestii de Arges. 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la 

nivelul comunei Albeştii de Argeş, pentru perioada 2019 – 2023. 

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile 

sociale finantate din bugetul Consiliului local al comunei Albestii de Arges pe anul 2021. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Albestii de Arges, judetul Arges, pe anul 2021. 

7. Probleme curente. 

Proiectul ordinii de zi este votat in unanimitate de catre d-nii consilieri prezenti. 

Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. D-l consilier, Scarlat 

are obiectii asupra acestuia:”dl Heresanu si d-na Haiducu nu au precizat la inceputul sedintei 

ca sunt in conflict de interese; d-na secretar general nu a urmarit, conform atributiilor, ca la 

deliberarea si adoptarea hotararilor sa nu ia parte, consilierii locali care se afla in conflict de 

interese”. De asemenea, d-l Scarlat Andrei solicita mentionarea in procesul verbal, a 

urmatoarelor: „  de ce sunt 160 mii la gunoi, daca bugetul prevede 300 mii lei/ care este 

datoria la gunoi? Care este datoria catre Urban? Cu cat se plateste tona de gunoi? D-l contabil 

a refuzat sa raspunda.” 

Procesul verbal se aproba cu 13 voturi pentru, din partea domnilor consilieri prezenti, 

cu mentiunile anterioare. 

D-l presedinte de sedinta, Cretul Dragos-Iulian citeste Proiect de hotarare privind 

neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-

acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei 

si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 

educative, la nivelul comunei Albestii de Arges. D-na Vasile Crina-Maria, consilier jur.sup, 

prezinta raportul de specialitate. D-l presedinte, Cretu, supune la vot proiectul susmentionat, 

adoptandu-se HCL nr.14/2021. 

D-l Cretu Dragos-Iulian da cuvantul d-nei Savu Mihaela, inspector superior, care 

prezinta raportul de specialitate la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni 



sau lucrari de interes local pentru anul 2021, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de 

ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Au loc discutii : 

« d-l consilier, Scarlat subliniaza : « albia paraului Banesti in loc de albia vaii Banesti». Se 

supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi « pentru », HCL nr.15/2021. 

          Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei 

Albestii de Arges. D-na Savu Mihaela citeste din raportul de specialitate, in urma caruia, d-nii 

consilieri prezenti adopta HCL nr.16/2021, cu 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri:”: d-nii consilieri 

locali: Scarlat Andrei si Stanciulescu Marius-Leontin. 

 D-na Savu prezinta necesitatea adoptarii Proiectului de hotarare privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Albeştii de Argeş, pentru 

perioada 2019 – 2023. D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul de mai sus, 

adoptandu-se HCL nr.17/2021, cu 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri:”: d-nii consilieri locali: 

Scarlat Andrei si Stanciulescu Marius-Leontin. 

 Pentru aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune 

pentru serviciile sociale finantate din bugetul Consiliului local al comunei Albestii de Arges pe 

anul 2021, d-na Savu Mihaela prezinta necesitatea acestuia, adoptandu-se HCL nr.18/2021, cu 

11 voturi „pentru” si 2 „abtineri:”: d-nii consilieri locali: Scarlat Andrei si Stanciulescu Marius-

Leontin. 

D-l presedinte de sedinta, Cretu Dragos-Iulian da cuvantul d-lui Stan Gheorghe sa 

prezinte raportul de specialitate la Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii 

Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, judetul Arges, pe anul 2021. 

In urma discutiilor, se adopta in unanimitate de catre consilierii prezenti, HCL nr.19/2021. 

Se trece la  Probleme curente. 

D-l consilier local, Pandelica solicita instalarea unui aparat de aer conditionat in sala 

de sedinta. D-l Cretu Dragos mentioneaza necesitatea motarii unor camere de luat de vederi in 

curtea scolii si pe holuri. D-l Scarlat Andrei arata ca trebuie montate oglinzi rutiere la intrarea 

in satul Dobrotu. 

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si le multumeste 

tuturor  pentru participare.  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

  

  Presedinte de sedinta,                                             Secretar general, 

         Consilier local,                                                         Isfan Elena 

              Cretu Dragos-Iulian 

 


