
JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 12.12.2014 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primaralui nr.365/11.12.2014 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 9 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica ,
Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta, domnul primar Brates Costel,
domnul Manaila Petrica secretarului comunei .

§edinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este
legal constituita, fiind prezenti 9 consilierii in functie din 11 cat constitute Consiliul
Local.
Domnul presedinte de sedinta Marin Gica, da citire ordinei de zii, dupa cum urmeaza;

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014- initiator
primar Brates Costel.

2.Alte discutii.
Se supune la vot aceasta ordinea de zii si se voteaza cu ;
- 9 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zainea Ancuta).

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014- initiator primar Brate§ Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta expunerea de motive, dupa care explica
motivele pentru care a fost necesar convocarea sedintei de indata, pentru rectificarea
bugetului, avand in vedere ca acest punct este deja propus pentru discutie in sedinta
ordinara din data de 15 decembrie 2014.1n acest sens informeaza ca s-a primit pe data de
11 decembrie adresa de la AJFP lalomita, care ne informeaza ca in baza unei H.G., s-a
alocat suma de 55,94 mii lei pentru plata anticipata a creditului aferent anului 2015,
fiind impetuos necesar rectificarea bugetului cu aceasta suma, cu mentiunea ca pana pe
data 16 decembrie sa se faca plata.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si aduce completari la cele spuse de domnul
primar, explicand tehnic cum se va face plata acestei sume, precum si despre
celelalte transe care se vor plati ani urmatori.

Doamnul presedinte de sedinta MARIN GICA, invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acesrui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta, se inscrie la cuvant si intreaba daca acesti bani sunt
alocati cu destinatie speciala.

Domnul primar Brates Costel intervine si da citire adresei primite de la AJFFP
lalomita, pentru a informa pe domnii consilieri cu privire la aceasta rectificare.



Nu mai sunt discutii si se voteaza cu ;
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache

Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zainea Ancuta).

Se adopta HCL nr.51/12.11.2014
Alte discutii:

Doamna consilier Zainea se inscrie la cuvant si aduce in discutie modul cum isi
desfasoara activitatea firma de salubritate , exprimandu-si nemultumirea de felul cum
salariatii acesteia isi fac treaba. In continuare precizeaza ca exista si alte persoane
nemultumite, mai mult de atat unii au platit in avans taxa pentru ridicarea gunoiului
pana la sfarsitul anului si aceasta firma nu isi face treaba.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca are cunostinta de toate
problemele create de firma de salubrizare, respectiv prin defectarea in repetate randuri a
masinii de gunoi, nu s-a ridicat gunoiul conform programului stabilit in contract.In urma
acestor situatii si a multor discutii cu reprezentantii firmei de salubrizare, acestia au
trimis o alta masina de capacitate mai mare, sustinand ca este proprietatea lor. Din acest
punct de vedere este de parere ca va fi in dezavantajul nostru deoarece majoritatea
drumurilor sunt in panta, existand sansa sa nu urce, iar atunci cand ploua sa ramana
intepenita.
Doamna consilier Zainea se inscrie la cuvant si precizeaza ca este posibil sa mareasca
taxa incepand cu anul urmator, lucru ce este de neacceptat in asemenea conditii.

Domnul secretar Manaila intervine si raspunde ca nu este posibil acest lucru avand in
vedere ca trebuie aprobata in consiliul local.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca pana in prezent operatorul nu
a venit cu vreo solicitare in acest sens, fiind imposibil sa creasca taxa. In continuare
aduce in discutie diferitele problemele cu care se confrunta toti operatorii de
salubrizare deperazajudetului ,dupa care pe marginrea acestui subiect au loc discutii
intre domnii consilieri si domnul primar.

Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta MARIN GICA declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 12.12.2014.

PRESEDINTE SECRETAR,
^GICA Wariaila Petfica


