
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18.04.2014 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.66/11.04.2014 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 Valeriu lonut, Matei George,
Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela 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 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:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare pentru

asigurarea functiei de audit public intern pentru membrii ADIL a judetului
lalomita - initiator primar Brate§ Costel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru inchirierea

prin licitatie publica a paji§tilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al
UAT Stelnica, crescatorilor de animale si/sau asociatiei din cadrul colectivitatii
locale -initiator primar Brate§ Costel.

3.Alte discutii.
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza 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).

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea Acordului de cooperare pentru asigurarea functiei de audit
public intern pentru membrii ADIL a judetului lalomita - initiator primar Brates
Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,

dupa care precizeaza faptul ca in conformitate cu OMF nr. 926/2005, fiecare institutie
publica are obligatia sa asigure auditul public intern, drept pentru care au fost discutate
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mai multe variante atat la intilnirile din cadrul Adunarii generale a Asociatiei
Comunelor din Romania cat si la nivelul Consiliului Judetean. Initiativa pentru
reactivarea acestui ADIL a avuto presedintele Consiliului judetean lalomita, avand in
vedere ca in contul acestei asociatii a ramas necheltuita o suma de 1,5 miliarde lei ROL
din perioada cand era functionala, precum si pentru asigurarea auditului public intern
pentru membrii ADIL a judetului lalomita.In continuare mentioneaza ca in afara de
asigurarea auditului public intern, prin intermediul acestei asociatii se mai pot realiza si
alte proiecte de infrastructura locala, daca va exista finantare, acesta fiind motivul
pentru care a propus aprobarea acestui Acord de cooperare, intrucit anterior a fost
aprobat de catre colegiul director al ADIL a judetului lalomita, unde au participat si
primarii localiatilor care au aderat.

Avand in vedere ca din anul 2004 primaria comunei Stelnica este membra al acestui
ADIL, iar in prezent pentru derularea acestei actiuni este necesar sa contribuim anual
cu suma de 6000 lei. In acest sens prin inlerrnediul ADIL se va contracta o sociatate
specializata in domeniu care va realiza trimestrial auditul la fiecare primarie, membra a
acestei asociatii.In urma acestui audit se va intocmi un raport care va fi benefic atat
pentru costatarea si corectarea deficientelor cat si pentru controlul Curtii de Conturi.

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 da suma de 6000 lei
este pe an.

Domnul primar Brates Costel, intervine si explica ca in urma unor studii de piata
facute de care diversi auditori a rezultat aceasta suma pentru prima faza, avand in
vedere ca sunt inscrise un numar de 40 de primarii, urmand sa se inscrie si altele.O parte
din cei neinscrisi vor sa adere la Asociatia Comunelor-filiala Calarasi, pentru realizarea
auditului. Pentru realizarea auditului prin intermediul Asociatiei Comunelor este stabilita
o suma mult mare iar modul cum se deruleaza nu a fost agreat de catre presedintele
Consiliului judetean lalomita.In continuare precizeaza ca in masura in care vor mai
adera la ADIL si alte primarii din judet, este posibil ca aceasta contributie sa scada.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba daca persoanele care
vor realiza acest audit sunt din cadrul Consiliului Judetean .

Domnul primar Brates Costel, intervine si raspunde ca acest audit va fi facut de
catre societati sau persoane fizice autorizate care vor fi contractate de catre ADIL a
judetului lalomita, in baza unor studii de piata.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu ;
-11 voturi pentru Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache

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

Se adopta HCL nr.17/18.04.2014
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; 2. Proiect de hotarare

privind aprobarea caietului de sarcini 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 Brate§ Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care explica necesitatea aprobarii CAIETULUI DE SARCINI, avand in vedere ca
s-a adoptat o noua legislatie cu privire la administrarea pasunilor comunale, iar pentru
procedure de inchiriere prin liciatie a pajistilor permanente este necesar acest caiet de
sarcini unde sunt prevazute criteriile si conditiile care trebuie sa le indeplineasca cei care
vor sa inchirieze pajistile permanente de pe raza comunei Stelnica.

Doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu;

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

Se adopta HCL nr.18/18.04.2014
Alte discutii:

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si multumeste domnului primar
pentru cadourile de PASTE si pentru ca s-a tinut de cuvant de a convoca sedinta in
preajma sarbatorilor pascale.

Domnul primar Brates Costel intervine si explica domnilor consilieri asa cum este
cunoscut, sesintele de consiliu sunt convocate la sfirsitul lunii, dar acum a sperat ca
pana la finele acestei saptamani sa primim de la Consiliul Judetean, suma de 3,5
miliarde pentru sistemul de canalizare in vederea finalizarii lucrarilor in satul Maltezi,
ca ulterior sa se poata trece la reabiltarea celor doua strazi din Stelnica si Maltezi,
investitie fmantata cu fonduri din bugetul local .Din acest motiv a convocat sedinta in
ultimele zile cu speranta ca se va face si rectificarea de buget, dar procedura este mai
complexa decat se astepta, in ceea ce priveste alocarea acestei sume.

Ne mai fiind discutii doamna presedinte de sedinta Zaharia Daniela declara
inchisa sedinta de ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 18.04.2014.

PRESEDINTE SECRETAR,
.ZahafiaJDaniela Manaila Petrica


