
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31.03.2014 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.59/25.03.2014 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 11 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Matei George,
Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela Zainea Ancuta,
domnul primar Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului comunei si doamna
contabil Decu Fanica.

Sedinta este deschisa de catre domnui Manaila Petrica, care arata faptul ca este legal
constituita fiind prezenti 11 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 ;
-11 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Rosu Addrian, Nan Georgeta,
Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)

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:
l.Proiect de hotarare privind majorarea redeventei aferente spatiului din cadrul

Dispensarului Uman, in suprafata de 30 m.p, concesionat de CMI Dr. Staicu
Liliana. - initiator primar Brates Costel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de licitatie pentru inchirierea
prin licitatie publica a pajistilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al
UAT Stelnica, crescatorilor de animate si/sau asociatiei din cadrul colectivitatii
locale -initiator primar Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante
de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica-
initiator primar Brate§ Costel.
4.Alte discutii.

Domnul primar Brates Costel, intervine si solicita completarea ordinei de zi cu un nou
punct, respectiv rectificarea bugetului local pe anul 2014, dupa care informeaza pe
domnii consilieri in ce consta aceasta rectificare.

Se supune la vot completarea ordinei de zi si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Rosu Addrian, Nan Georgeta,
Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela).
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- un vot impotriva(Zainea Ancuta)
Ordinea de zi va fi urmatoarea ;

l.Proiect de hotarare privind majorarea redeventei aferente spatiului din cadrul
Dispensarului Uman, in suprafata de 30 m.p, concesionat de CMI Dr. Staicu
Liliana. - initiator primar Brates. Costel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de licitatie pentru inchirierea
prin licitatie publica a pajistilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al
UAT Stelnica, crescatorilor de animate si/sau asociatiei din cadrul colectivitatii
locale -initiator primar Brate§ Costel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante
de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica-
initiator primar Brates Costel.
4. Rectificarea bugetului local pe anul 2014
S.Alte discutii.

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind majorarea redeventei aferente spatiului din cadrul Dispensarului Uman,
in suprafata de 30 m.p, concesionat de CMI Dr. Staicu Liliana. - initiator primar
Brate§ Costel
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,

dupa care precizeaza faptul ca in cadrul sedintei comisiei de specialitate s-au facut
amendamente la propunerea sa, drept pentru care da cuvantul domnului consilier Rosu
Adrian, presedintele comisiei pentru a prezenta raportul comisiei.

Domnul consilier Rosu Adrian informeaza pe domnii consilieri ca in cadrul sedintei
de comisiei s-a propus ca redeventa sa fie majorata la 15 euro/mp/ luna si in plus sa fie
adaugata la suprafata concesionata si suprafata celor doua holuri. In continuare
precizeaza ca s-a documentat in legatura cu clauzele din contractul de concesiune unde
este prevazut ca primaria printr-o comisie desemnata are dreptul sa verifice programul
medicului de familie, iar in cazul in care nu isi respecta programul sa fie
sanctionata.Mentioneaza ca i-au fost semnalate sesizari verbale de catre cetatenii care
sunt inscrisi la CMI dr. Staicu Liliana precum ca domnisoara doctor nu isi respecta
programul de lucru.In acest sens a verificat programul de lucru al acesteia si a constatat
ca nici macar nu il are afisat.Mai precizeaza ca i s-a adus la cunostinta ca intentioneaza
ca programul pe perioada de vara sa fie de la orele 17,00-21,00, deoarece mai are
activitate si in alta parte.De aceea considera ca trebuie intreprinse toate demersurile
legale, pentru ca in comuna sa fie un medic uman care sa aiba program zilnic, avand in
vedere ca populatia este in mare parte varsnica si cu probleme de sanatate.

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza pe domnii consilieri ca in urma
multor sesizari ale cetatenilor cu privire la programul de lucru si comportamentul
domnisoarei doctor Staicu Liliana, a formulat cerere in baza legii nr.544/2004 catre casa
judeteana de sanatate prin care a solicitat copie de pe contractul de furnizare a
serviciilor medicale si cheltuielile decontate pentru deplasarile in teren ale medicului de
familie iar raspunsul casei de sanatate a fost ca aceste documente sunt confidentiale. In



urma acestei situatii a verificat contractul de concesiune incheiat intre Consiliul local si
CMI Dr. Staicu Liliana si a constatat ca este prevazut ca dupa primi cinci ani de
contract, redeventa poate fi majorata, drept pentru care a venit cu aceasta propunere.

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

Doamna consilier Valeanu Ani Titela se inscrie la cuvant si precizeaza ca nu este de
acord cu majorarea redeventei la acest nivel si considera ca toate aceste sesizarii sunt
neintemeiate avand in vedere ca si familia sa este incrisa la CMI dr. Staicu Liliana, fiind
multumita de activitatea acesteia. In continuare precizeaza ca trebuie tinut cont de faptul
ca simultan cu activitatea ca medic de familie si studiaza.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizaza ca obiectul de
activitate prevazut in contractului de concesiune este desfasurarea activitatii medicale,
iar daca nu isi indeplineste aceasta obligatie si nu respecta programul de lucru se

*> reziliaza contractul.
Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si sustine ca este nevoie de medic

de familie pentru medicina generala nu de specialist.
Doamna consilier Dumitrache Mihaela se inscrie la cuvant si intreba pe domnul

primar da se poate rezilia contractul de concesiune.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca a fost modificata

legislatia in domeniu in sensul ca au fost trecute in competenta medicului de familie
multe din serviciile medicale pe care le prestau spitalele. Avand in vedere acest aspect,
pentru a rezolva solicitarile pacientilor, considera ca trebuie sa aiba program de lucru.
de 8 ore pe zi.In continuare propune domnului primar Brates sa solicita informatii cu
privire la contractul incheiat cu casa judeteana de asigurari de sanatate.

Domnul primar Brates Costel, intervine si precizeaza ca a explicat mai la inceput
despre acest demers, iar Casa judeteana de asigurari de sanatate, a raspuns ca acest
contract este confidential, ceea ce considera ca este incorect, avand in vedere ca sunt in
discutie bani publici.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea fata

de raspunsul casei de sanatate, iar atata timp cat i-a fost pus la dispozitie spatiu de care
Consiliul local si nu isi inteplineste obiectul de activitate prevazut in contractul de
concesiune, considera ca trebuie sa-si gaseasca alta locatie, pentru a veni un alt medic
care sa indeplineasca doleantele pacientilor din comuna care au probleme medicale. hi
continuare mentioneaza ca este de acord cu propunerea domnului consilier Rosu, cu
privire la constituirea unei comisii pentru verificarea programului de lucru al CMI Dr.
Staicu Liliana.
Domnul consilier Delistan Florian, se inscrie la cuvant si precizeaza ca titulatura de
medic de familie este interpretata gresit, chiar si de legiuitor, iar in acceptiunea sa nu
este medic de familie acela care te programeaza si nu raspunde promt atunci cand nu te
poti deplasa, iar daca se deplaseaza la domiciliu este contracost cu toate ca esti asigurat.
Domnul primar Brates Costel, intervine si precizeaza ca din punctul sau de vedere in

urma acestor discutii s-au conturat cateva lucruri interesante si anume ;



-s-a propus majorarea redeventei la 15 euro/mp/luna, concesionarea suprafetei
aferenta celor doua holuri si constituirea acelei comisii pentru verificarea programului
de lucru.

Domnul consilier Ipate Valeriu lonut, se inscrie la cuvant si intreaba daca aceasta
redeventa de 15 euro/mp/luna va ramane valabila si in cazul in care vine al medic de
familie sau se aplica doar la contractul cu domnisoara doctor Staicu Liliana.

Domnul primar Brates Costel, intervine §i raspunde ca in conformitate cu
prevederile HG nr 884/2004, in primi 5 ani redeventa este de 1 euro/mp/an dupa care se
poate majora iar aceasta majorare se refera doar la contractul care se deruleaza cu CMI
Dr. Staicu Liliana.

Nu mai sunt discutii si se supune la vot propunerea domnului Consilier Rosu Adrian
si se voteaza cu ;
-10 voturi pentru Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache

Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zainea
Ancuta, Zaharia Daniela).
-l(unu) impotriva(Valeanu Ani Titela)

Se adopta HCL nr.13/31.03.2014
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea comisiei de licitatie pentru inchirierea prin licitatie publica a pajistilor
permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al UAT Stelnica, crescatorilor de
animale si/sau asociatiei din cadrul colectivitatii locale -initiator primar Brates
Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care explica necesitatea constituirii si aprobarii acestei comisii, avand in vedere ca
s-a adoptat o noua legislatie cu privire la administrarea pasunilor comunale, precurn si
faptul ca actualul contract expira in luna mai, fiind necesar sa se depuna la APIA noul
contract odata cu cererea pentru subventia pe suprafata.

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 referatul
compartimentului de specialitate, care este mentionat in preambului proiectului de
hotarare si expunerii de motive.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca este redactat dar nu a fost
atasat la documentatia de sedinta din motive obiective urmand ca la proxima sedinta sa
fie inaintat domnilor consilieri.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;

-9 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan
Florian, Ipate Valeriu lonut, Matei George,Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia
Daniela, Zainea Ancuta)
- 2 voturi impotriva(Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.14/31.03.2014
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind



aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica- initiator primar Brates
Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care da cuvantul domnului secretar Manaila pentru explicatiile necesare.

Domnul secretar Manaila Petrica informeaza pe domnii consilieri in ce consta aceasta
tranformare precum si scopul acestui demers. In acest sens explica faptul ca este vorba
de transformarea unei functii publice de executie vacante(inspector principal agent
fiscal)- compartimentul contabilitate intr-o functie de grad inferior(referent pricipal
agent fiscal)
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 ne aflam in

aceeasi situatie cu cele anterioare cand sa trecut de la un grad superior la unul inferior .
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca ne aflam in aceeasi situatie

si facem acest demers legal pentru a se ajunge la ocuparea posturilor vacante
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;

-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan
Florian, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu
Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.15/31.03.2014
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; 4. Protect de hotarare privind

rectificarea bugetului local pe anul 2014- initiator primar Brates Costel.
Doamna contabil Decu Fanica da citire referatului compartimetului de specialitate,

dupa care explica faptul ca sa primit sponsorizare suma de 8000 lei, avand destinatie
speciala si anume se va cumpara cadouri pentru copii si batrani cu ocazia sarbatorilor
pascale, iar pentru operativitate acestei actiuni s-a venit cu acesta completare a ordinei

^ de zi, pentru ca pana pe data de 05.04.2013 sa rectificam bugetul, ca ulterior sa se poata
achizitiona acele cadouri.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca s-a venit cu

acesta completare in ideia ca nu se va mai tine sedinta de consiliu pana la sarbatoarea
pastelui.

Domnul primar Brates Costel intervine si reafirma ca ca se va tine de cuvant asa cum a
promis cu privire la convocarea consiliului local pentru sedinta ordinara in fiecare luna,
fspre sfirsitul fiecarei luni, in ideia ca se mai iveste ceva pe parcurs.In continuare
informeaza ca a venit cu aceasta suplimetare a ordinei de zi deoarece a avut confirmarea
ca suma a fost virata si nu mai era cazul sa fie facuta o noua convocare de sedinta.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

Florian, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu
Ani Titela, Zaharia Daniela)
-o abtinere (Zainea Ancuta)



Se adopta HCL nr.16/31.03.2014
Alte discutii:

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita ca materialul pentru
sedinta sa fie complet, inclusiv acele referate ale compartimentuluide specialitate, dupa
care readuce in discutie vechea solicitare si anume punerea la dispozitie a copiilor de pe
HCL din anul 2013 si primul timestru 2014.

Doamna consilier Valeanu Am Titela se inscrie la cuvant si aduce in discutie
organizarea zilelor comunei cu propunerea initieri unui propiect de hotarare in acest
sens.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca se gandeste ca acest eveniment
sa fie pe data de 1 MAI, dar pentru a se aducea artisti este nevoie de bani iar in prezent a
fost posibil obtinerea acestei sponsorizarii cu suma de 8000 lei. Din discutiile cu
impresarii artistilor care au venit la Stelnica acestia au confirmat ca la diferitele
evenimente la care au participat in alte localitati sunt prezenti agenti economici care isi
vand produsele.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba de ce se organizeaza
primavara si nu toamna atunci cand toate produsele agricole sunt recoltate si
producatorii si le pot vinde.De 1 Mai fiecare pleaca unde considera de cuviinta
considerand ca zilele comunei trebuie sa ai o sarbatoare semnificativa, un eveniment
deosebit.
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca atunci cand se va initia acest

proiect de hotarare se vor face propuneri si se va adopta cea mai semnificativa.
Ne mai fiind discutii doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela declara

inchisa sedinta de ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 31.03.2014.

PRESEDINTE ^ SECRETAR,
^ Zaharia Daniela Manaila Petrica

y


