
JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15.12.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.364/10.12.2014 siLegea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 8 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Delistan
Florian, Dumitrache Mihaela, Marin Gica , Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta, domnul primar Brates Costel, domnul
Manaila Petrica secretarului comunei si doamna contabil Decu Fanica.

§ edinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este
legal constituita, fiind prezenti 8 consilierii in functie din 11 cat constituie Consiiiul
Local. In cotinuare ii invita pe domnii consilieri sa isi exprime eventualele obiectii pe
marginea procesul verbal de la sedinta anterioara.

Nu sunt discutii se supune la vot si se aproba cu ;
- 9 voturi pentru( Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeriu lonut,
Marin Gica, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela ,Zainea Ancuta)

Domnul presedinte desedinta Marin Gica, da citire ordinei de zi, dupa cum urmeaza;
1. Protect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014- initiator

primar Brate§ Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului de la 31.12.2013 -

initiator Brates Costel..
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6000 lei - cumparare cadouri

pentru sarbatorile de iarna -initiator Brates Costel..
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a

suprafetei de 54 m.p. teren intravilan curti constructii ce apartine domeniului
privat a comunei Stelnica, doamnei ANGHELESCU REVEICA.

5. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei
Stelnica, pentru anul scolar 2015/2016- initiator primar Brates. Costel.
6. Alte discutii.
Domnul primar Brates Costel intervine si solicita sa fie scos punctul 5 de pe ordinea

de zi, respectiv proiectul de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza
comunei stelnica, pentru anul 2015/2016 , deoarece nu am primit pana in prezent, avizul
conform de la ISJ lalomita in baza solicitarilor facute in acest sens.
Se supune la vot ordinea de zi cu propunerea domnlui Primar Brates Costel si se
voteaza cu;
- 8 voturi pentru ( Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Marin Gica, Rosu
Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela,Zaharia Daniela, Zainea Ancuta).

Ordinea de zi va fi urmatoarea;



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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului de la 31.12.2013 -
initiator Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6000 lei - cumparare cadouri

pentru sarbatorile de iarna -initiator Brates Costel.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a

suprafetei de 54 m.p. teren intravilan curd constructii ce apartine domeniului
privat a comunei Stelnica, doamnei ANGHELESCU REVEICA.

5. Alte discutii.
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 Brates Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de

motive, dupa care solicita domnei contabil Decu sa explice in detaliu in ce consta
rectificarea de buget.

Doamna contabil Decu Fanica informeaza pe domnii consilieri care va fi destinatia
sumelor primite prin cele doua adrese de la AJFP lalomita,. In continuare doamna
contabil Decu Fanica explica in detaliu care sunt procedurile legale necesare pentru
plata hotararilor judecatoresti pentru personalul din invatamantul preuniversitar.

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

Nu sunt discutii si se voteaza cu ;
- 8 voturi pentru ( Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Marin Gica, Rosu

Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta).
Se adopta HCL nr.52/15.12.2014

Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
aprobarea utilizarii excedentului de la 31.12.2013 -initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,
dupa care da cuvantul domnei contabil Decu pentru explicatiile corespunzatoare.

Dornna Contabil Decu Fanica precizeaza ca este necesar sa se aprobe utilizarea
excedentului de la 31.12.2013, in suma de 194.977,28 lei, bani care au fost alocati
pentru investitii la inceputul anului cand a fost aprobat bugetul. Aceasta hotarare este
necesara la trezorerie pentru procedura de inchiderea a anului bugetar, avand in vedere
ca au fost cheltuiti, in caz contrar nu mai era necesar sa se adopte acesta hotarare.

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

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca anul acesta
raman sume in fondul de rulment.

Domnul primar Brates Costel, intervine si precizeaza ca ramane de vazut dupa ce se
vor achita toate facturile si ce incasari se vor mai face pana la finele anului.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
- 8 voturi pentru( Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Marin Gica,Nan



Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.53/15.12.2014

Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
alocarea sumei de 6000 lei - cumparare cadouri pentru sarbatorile de iarna -
initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
, dupa care explica in fapt cui se va da cadourile cumparate.

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

Nu sunt discutii si se voteaza cu ;
-8 voturi pentru( Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Marin Gica,Nan
Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.54/15.12.2014
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea concesionarii prin atribuire directa a suprafetei de 54 m.p. teren
intravilan curti constructii ce apartine domeniului privat a comunei Stelnica,
doamnei ANGHELESCU REVEICA.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive , dupa care face vorbire despre durata concesiunii si valoarea redeventei anuale.

Domnul secretar Manaila intervine si completeaza cele prezentate de domnul primar,
facand referire la prevederile legale care permit concesionarea prin atribuire directa a
terenurilor din imediata vecinatate, in vederea extinderii unor constructii la cererea celor
interesati.

Doamnul presedinte de sedinta MARIN GICA invita pe domnii consilieri ia
dezbateri pe marginea acestui punct.

Nu sunt discutii si se voteaza cu ;
-7 voturi pentru( Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Marin Gica,Nan
Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)
- o abtinere(Delistan Florian).
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca in acesta situatie de vot, acest
punct nu trece, avand in vedere ca hotararile privind patrimoniul se adopta cu doua
treimi din numarul consilierilor in functie, aspect ce este confirmat si de domnul secretar
Manaila Petrica.

Alte discutii:
Doamna consilier Zainea se inscrie la cuvant si transmite celor prezenti cu ocazia

sarbatorilor de iarna urarile de LA MULTI ANI cu multa sanatate, bucurii, fericire in
anu!2015.

Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta MARIN GICA declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 15.12.2014.

PRESEDINTE
MARIN GICA ManfeiiaJtefrica


