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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 19.04.2021, cv ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Albestii de

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

nr.99 12027.
La sedinta au participat:
- d-l Popa Gabriel- primarul Comunei Albestii de Arges;

- d-na Elena isfan - secretarui general al Comunei Albestii de Arges;

- d-1 Stan Gheorghe - inspector superior, in cadrul Biroului Contabilitate;
D-na secretar general, Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-se faptul ca

sunt prezenti 14 consilieri locali din cei 15 consilieri in functie, absent fiind dl consilier local,

Radu Bogdan-Ionut.
Se supune spre aprobare procesul-verbai al sedintei anterioare, care este aprobat in

unanimitate.
Doamna secretar general aduce la cunostinta domnilor consilieri locali, faptul ca din

data de 28.03,2021, conform Procesului 'terbal ff.2229 I 29.03 '202I, domnul Stanciulescu

Gheorghe este ales delegat satesc al satului Doblea din comuna Albestii de Arges.
DJ primar, Popa Gabriel solicita introducerea pe ordinea de zi a Proiectuiui de

hotarare privind acordul Consiliului local Albestii de Arges pentru infiintarea unui after scool

in comuna Albestii de Arges, judetul Arges, proiect initiat de catre dJ consilier locai, Cretu

Dragos-Iulian.
Se citeste proiectul ordinii de zi :

l.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul
administratorului drumului public local penfu re alizarea ln zona drumurilor publice de interes
local a lucrdrilor de branqamente qi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura
tehnico-edilitard existentd in zond, qi pentru intervenlie in regim de urgen|d in caz de avarie la
relelele edilitare de pe raza comunei Albestii de Arges, judeful Arges.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul scolar
2020-202t.

3. Proiect de hotarare privind acordarea < Diplomei de onoare > si a unui premiu
pentru familiile care isi aniverseaza casatoria.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului comunei Albestii de Arges, judetul
Arges, pentru anul 2021.

Proiectul ordinii de zi este aprobat in unanimitate de catre consilierii locali prezenti,
inclusiv Proiectul privind acordul Consiliului local Albestii de Arges pentru infiintarea unui
after scool in comuna Albestii de Arges, judetul Arges.

Domnii si doamna - consilieri locali : Scarlat Andrei, Stanciulescu Leontin-Marius,
Heresanu Ion si Haiducu Alina-Georgiana aduc la cunostinta Consiliului iocal ca < au interes
personal la adoptarea hotararii privind aprobarea Bugetului comunei Albestii de Arges,
judetul Arges, pentru anul 2027 >>, drept pentru care nu vor participa 1a vot.

Doamna presedinte de sedinta, Birsan Viorica citeste Proiectul de hotarare pentru
aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru
realizarea in zona drumurilor publice de interes local a lucrdrilor de brangamente qi racorduri
executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitard existentd in zond, qi pentru
intervenlie ln regim de urgenfd in caz de avade 1a relelele edilitare de pe raza comunei
Albestii de Arges, judefui Arges. In sala este prezent d-l Nastase Ion, referent superior, care a
intocmit regulamentul susmentionat. Sunt obiectii cu privire 1a faptul ca nu sunt prevazute

^rr.r"avAnfii T)-l \Iqctqae ci d-rc Vasile afirma aa s-arr adrrs comnletari in acest sens. la art.20



din regulament. trt-t _ n,- "srt. *p"s la vot proiechrl susmentionat, adoptandu-se cu 14 voturi pentru, HCL nr.9 /

202r.
In continuare, se discuta Proiectul de hotafare privind aprobarea cuantumului-burselor

acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de

;;;; d* anul scolar 2020-2021. D-1 consilier, Scarlat sustine,,sa se diferentieze bursele,

,u"r.'u.ord" macar 20 1ei in plus pentru cele de merit"; dl consilier, oproiu Gheorghe

propune ,,sa se mareasca ,.r-u p. p*u,,.",!:jupY: 1a vot proiectul de hotarare' acesta fiind

uptiUut .n 1 4 voturi pentru, adoptandu-se, 
-H 

CL m'.10. 1 2021'

D-na presedinte de sedinta citeste Proiectul de hotarare privind acordarea << Diplomei

de onoare > si a unui premiu penhu familiile care isi aniverse azd casatona, initiat de catre dl
consilier, pandelica 

"*", 
pr"Lintu referatul. Grupul Pro Romania plopune suma de 1000 lei;

d-l primar propgn, ,rr*n d. 500 iei. Se aproba cu 9 voturi pentru si 5 impotriva ( Stanciulescu

Marius-Leontin, Scarlat Andrei, cretu Deagos-Iu1ian, Oproiu Robert-Mihai si oproiu

Gheorghe) suma de 500 lei si HCL nr 'lI I 2021.

b-i ptimar, Popa Gabriei sustine Proiectul privind acordul Consiliului local Albestii de

Arges pentru infiintaria unui after scool in comuna Albestii de Arges, judetul Arges, initiat de

"uti. 
o-t consiiier, cretu. D-na Presedinte de sedinta, Birsan viorica supune la vot proiectul

de hotarare ; d-nii consilieri prezenti adopta cu 14 voturi pentru,HCL nt.1212021.

Se trece la proiectut de hotararl privind aprobarea Bugetului comunei Albestii de

Arges, judetul Arges, pentru anu12O2I.D-I contabil prezinta proiectul de buget pe capitole'
- 'b-l 

Scarlai Andrei propune ca Sectia de politie sa isi plateasca utilitatile. D-l.primar

afirma ca se va adresa o invitaiie Sefului de Sectie, in vederea incheierii unui protocol in acest

sens,

D-l Oproiu Gheorghe intervine si face un amendament verbal prin cafe plopune

alocarea su-"i d" 100 mii lei din fondul de rczewa pentru extinderea retelei de gaze, acesta

fiind aprobat de catre dnii consilieri prezenti.

DJ contabil prezinta faptul ca pentru Gradinita cu pfogram normal 2 sali de grupa

Albestii Paminteni s-a alocat suma de 81.318,36 lei, din care 70 mii 1ei au fost alocati de

catre Consiliul Judetean. D-| Scarlat intervine si spune ( ca suma pentru cofinantale din

partea consiliului Locai este 210 mii lei > . DJ contabii Stan Gheorghe spuna ca suma de

cofinantare este mai mare , suma ce rezu1ta din devizul general a1 lucrarii.
Dl Scarlat pune problema sumei alocate pentru imprejmuirea punctului Captare de

apa : < sa intelegem ca 1 m de gard costa un million de lei ? >

In timpul prezentarii Bugetului Serviciului de alimentare cu apa si canahzarc al comunei

Albestii de Arges, dJ consilier, Scarlat inteaba can angalati sunt si unde lucreaza State

Adrian; raspunde d-1 primar : sunt trei : Ilie Ovidiu, Dirdea Nicolae si Floarea Florin ; State

Adrian este angaj at al Serviciului social de zi,,Centru ingrijire copii sat Albestii Pamanteni

comuna Albestii de Arges, judetul Arges >. D-l Scarlat Andrei solicita sa se conselnneze :

<cine raspunde in cazul in care are loc un accident al angajatilor ce lucreaza ia Serviciul de

alimentare cu apa si canalizarc responsabilitatea va fi a primarului >., DJ primar isi asuma ca

raspunde.
D-na presedinte de sedinta, Birsan Viorica supune la vot proiectul susmentionat,

adoptandu-se HCL nr. 1 3 I 2021, cu 8 voturi pentru si 2 voturi impotriva (Cretu Dragos-Iulian

si Oproiu Robert-Mihai).
Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si le multumeste

tutff or pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
BIRSAN VIORICA

Secretar
ELENA


