
\L IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PRQCES VERBAL

Incheiat astazi 28.02.2014 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.47/27.02.2014 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 8 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Matei George,
, Zaharia Daniela,, Zainea Ancuta, domnul primar Brates Costel, domnul Manaila
Petrica secretarului comunei.
Sedinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este legal

constituita fiind prezenti 8 consilierii in functie din 11 cat constituie Consiliul 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 ;
- 8 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)

Domnul secretar Manaila Petrica informeaza pe domnii consilieri ca trebuie ales
un alt presedinte de sedinta pe urmatoarele 3 luni, avand in vedere ca doarnna
presedinte de sedinta Nan Georgeta nu este prezenta la aceasta sedinta si se expira
cele 3 luni pentru care a fost aleasa.

Doamna consilier Alvadanei Mita intervine si propune ca pres. edinte de s. edinta pe
doarnna consilier Zainea Ancuta.

Domnul consilier Matei George intervine si propune ca presedinte de §edinta pe
doarnna consilier Zaharia Daniela.

Se supune la vot propunerea doamnei consilier Alvadanei si se voteaza ;
- 2 voturi pentru (Alvadanei Mita, Zainea Ancuta)
- 6 voturi impotriva (Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela,

Ipate Valeriu lonut, Matei George, Zaharia Daniela)
Se supune la vot propunerea domnului consilier Matei si se voteaza ;
- 6 voturi pentru (Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate

Valeriu lonut, Matei George, Zaharia Daniela)
- 2 voturi impotriva (Alvadanei Mita, Zainea Ancuta)

Presedinte de sedinta este aleasa doarnna ZAHARIA DANIELA
Se adopta HCL nr.8/28.02.2014

Doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela prezinta si supune la vot ordinea
de zi a sedintei aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum
urmeaza:

1. Protect de hotarare privind mentinerea retelei scolare de pe raza comunei
Stelnica pentru anul scolar 2014/2015- initiator primar Brate§ Costel
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea locatiei si construirii spatiului necesar
instalarii tancului de racire a laptelui,in tarlaua 31/1, parcele 9/1 - initiator primar
Brate§ Costel
3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a
pajistilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al UAT Stelnica,
crescatorilor de animale si/saii asociatiei din cadrul colectivitatii locale.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante
de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica
S.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-8 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,

Delistan Florian, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Zainea Ancuta, Zaharia
Daniela)
Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : 1. Proiect de hotarare

privind mentinerea retelei scolare de pe raza comunei Stelnica pentru anul scolar
2014/2015- initiator primar Brates Costel

Domnul primar Brates Costel, prezinta expunerea de motive, dupa care explica
faptul ca este unul din motivele pentru care s-a convocat sedinta de indata, deoarece s-a
primit adresa de la Inspectoratul Scolar Judetean prin care ne solicita sa se adopte pana
pe data de 28 februarie 2014 o hotarare din care sa reiasa daca se mentine nemodificata
reteaua §colara si pentru anul scolar 2014-2015.
Doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca exista
posibilitatea sa se si modifice, avand in vedere ca propunerea este pentru^ mentinerea
nemodificata a retelei scolare.

Domnul primar Brates Costel, intervine si explica in detaliu care sunt motivele
pentru care a venit cu aceasta propunere, iar pentru urmatorii ani, considera ca nu mai
este posibil sa se mentina nemodificata reteaua scolara, deoarece numarul copiilor este
din ce in ce mai mic si nu se mai justified.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si legat de acest punct de pe

ordinea de zi, aduce in discutie faptul ca a primit o scrisoare anonima legata de
invatamant, precum ca sunt inscrisi la scoala copii cu handicap, ca scoala ar trebui sa se
inchida si alte siruatii fara inteles, considerand ca este neinteresant asemenea mod de
abordare a problemelor de catre eel sau cei care i-au trimis aceasta scrisoare.
Domnul primar Brates Costel, intervine si raspunde ca a primit si dansul o asemenea

scrisoare tot pe tema invatamantului din comuna, unde se aduce in discutie activitatea
unui cadru didactic atat in mod laudativ cat si critic. In ceea ce priveste problema
copiilor cu handicap semnalata in scrisoarea adresata doamnei consilier Zainea, arata ca
este un sambure de adevar, dar informatia este deformata, drept pentru care explica in
detaliu in ce consta actiunea comuna a scolii si a primariei cu privire la acei elevi care au
probleme de sanatate, in sensul ca este necesar evaluarea si incadrarea acelor copii intr-



un grad de handicap, ca ulterior cadrele didactice sa poata actiona in cunostinta de
cauza, in vederea acumularii cunostintelor elementare de catre acesti copii.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-8 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

Florian, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.9/28.02.2014

Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; 2. Proiect de hotarare privind
aprobarea locatiei si construirii spatiului necesar instalarii tancului de racire a
laptelui in tarlaua 31/1, parcele 9/1 - initiator primar Brate§ Costel

Domnul primar Brates Costel prezinta expunerea de motive dupa care explica
procedura de achizitionare a tancului de racire a laptelui prevazuta de HG nr.859/2013,
care se refera la mici crescatori de animale, care detin pana la 5 vaci, iar aceste tancuri
se vor da cu precadere, acolo unde sunt constituite forme asociative , capaciatea tancului
de racire fiind in functie de solicitarea asociatie, iar pretul acestuia fiind de pana la 5000
euro. In continuare precizeaza ca in baza acestei reglementari asociatia a facut cerere
pentru acest ajutor de minimus pentru achiziionarea tancului de racire, iar primaria este
obligata sa puna la dispozitie spatiul si utilitatile necesare pentru tancul de racire,
urmand ca din cadrul asociatiei sa fie desemnata o persoana care sa se ocupe de procesul
de colectare si livrare a laptelui catre procesatori.In acest sens propune ca amplasament
pentru construirea spatiului, in zona fostului CAP, acesta va fi constuit alipit de zidul
unui grajd, proprietatea primariei, unde exista energie electric, cu materiale de
constructii care au rezultat din demolari si reabilitari, pentru a nu se face cheltuieli mari.

Doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca este
subventionata achizitia tancului de racire a laptelui si de ce nu se desfasoara prin
asociatie construirea spatiului necesar.

Domnul primar Brates Costel, intervine si raspunde ca achizitionarea este
<*.- subventionata iar asigurarea spatiului este obligatia primariei, prevazuta de H.G.

nr.859/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si precizeaza faptul ca este

important ca persoana desemnata pentru colectarea laptelui sa fie avizata in domeniu
pentru a se elimina din start situatiile cu privire la calitatea laptelui adus de producatori.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca ii este putin
neclar, avand in vedere ca achizitionarea tancului se face prin intermediul asociatiei
crescatorilor de animale iar spatiul trebuie asigurat de primarie, iar prin aceasta
aprobare a consiliului local se vor aloca bani din bugetul local.

Domnul primar Brates Costel, intervine si reafirma ca aceasta constructie se va
realiza cu materiale existente la primarie, rezultate din demolari sau reabilitari, fiind
constient de modul cum au fost aprobate si vor fi cheltuite sumele prevazute in bugetul
local pe anu!2014.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;



Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si se arata mirata de aceasta
situatie, avand in vedere ca salariile sunt mici si ca i se pare nefiresc ca o functie
publica de grad superior sa fie transformata intr-una de grad inferior, dupa care intreaba
daca celelalte functii publice vacante scoase la concurs au fost ocupate?

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca din cele cinci functii publice
vacante scoase la concurs, s-au ocupat funciile publice de la Urbanism si de la Politia
Locala, urmand ca pentru cele doua neocupate(inspesctor SSU si inspector agent
agricol) sa se deruleze o noua procedura de concurs.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-8 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

Florian, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr. 11/28.02.2014
Alte discutii:

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza pe domnii consilieri ca pe data de
8 Martie 2014, de ziua femeii, la Caminul Cultural, va avea loc un spectacol sustinut de
solista de muzica populara, doamna Mariana lonescu Capitanescu, unde sunt inviate
toate doamnele si domnis,oarele din comuna.

Ne mai fiind discutii doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela declara
inchisa sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica din data de 28.02.2014.

PRESEDINTE SECRETAR,
Zaharia Daniela jVIanaila Petrica


