
JUDETULIALOMITA
ONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15.05.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
adetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.76/09.05.2014 si Legea
ir. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
La sedinta participa un numar de 11 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram

[onela, 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 es.te 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 supime la vot si se aproba cu ;
-11 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Rosu Adrian, Nan Georgeta,
Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)

Domnul secretar Manaila Petrica informeaza pe domnii consilieri ca trebuie ales
un alt presedinte de sedinta, avand in vedere ca a expirat cele 3 luni pentru care a fost
ales presedinte de sedinta doamna ZAHARIA DANIELA.

Domnul consilier Delistan Florian propune ca presedinte de sedinta pe domnul
MATEI GEORGE.

Se supune la vot 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, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr. 15.05.2014

Domnul presedinte de sedinta MATEI GEORGE 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 rectificarea bugetului local pe anul 2014 - initiator
primar Brate§ Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pe anul 2014 la comuna Stelnica- initiator primar Brates Costel
3. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unei comisii mixte pentru
verificarea terenurilor din domeniul privat al comunei Stelnica, care au fost
concesionate, respectiv date in folosinta gratuita conform legii nr. 15/2003, pentru
construire case locuit - initiator primar Brates Costel.
4.Alte discutii.



Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
11 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
lihaela, Ipate Valeriu lonut, Matei George, Rosu Addrian, Nan Georgeta,
'aleanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta).

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Protect de hotarare
irivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - initiator primar Brate§ Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,

iupa care da cuvantul doamnei contabil Decu Fanica pentra explicatiile de rigoare.
Jomna contabil Decu precizeaza ca rectificarea bugetului local consta in alocarea sumei
le 350 mii lei de catre MDRAP in baza Contractului de fmantare incheiat in anul 2014,
pentru Sistemul de canalizare din localitatile Stelnica si Maltezi.
Domnul presedinte de sedinta MATEI GEORGE invita pe domnii consilieri la

lezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba in ce baza se primesc

acesti bani
Doamna contabil Decu Fanica, intervine si explica ca suma de 350 mii lei este

alocata in baza Contractului de fmantare incheiat de catre Comuna Stelnica cu MDRAP
in anul 2014, drept pentru care este necesar prinderea acestei sume in bugetul local, ca
dupa momentul virarii sa se poate derula mai repede operatiunile de plata.

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.20/15.05.2014
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 la comuna
,-Stelnica- initiator primar Brates Costel

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care da cuvantul domnului secretar Manaila Petrica pentru explicatiile de rigoare.
Domnul secretar Manaila precizeaza ca planul anual de ocupare a functiilor publice

se aproba in conformitate cu prevederile legii nr.l88/1999, privind statutul functionarilor
publici (r2) si cuprinde functiile publice ocupate si vacante, conform organigramei si
statului de functii avizat de ANFP. In continure informeaza ca sunt 8 functii publice
ocupate si 3 functii publice vacante, iar in anul 2014 nu sunt functii publice propuse
pentru promovare. Din cele vacante s-a propus pentru recrutare prin concurs , functia de
referent principal -agent fiscal din cadrul compartimentului Financiar Contabil.

Domnul presedinte de sedinta MATEI GEORGE 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 Valeriu lonut, Matei George,Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia

',9



lanieia. Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.21/15.05.2014

Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
iprobarea constituirii unei comisii mixte pentru verificarea terenurilor din
lomeniul privat al comunei Stelnica, care au fost concesionate conform Legii nr.
50/1991, respectiv date in folosinta gratuita conform legii nr. 15/2003, pentru
;onstruire case locuit - initiator primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care explica necesitatea constiuirii acestei comisii, care va fi obiectul de activitate
ale acesteia, precum si perioada in care isi va desfasura activitatea, respectiv 26.05.-
31.05.2014. Comisia mixta va fi compusa din membrii comisiei de urbanism din cadrul
consiliului local si doi functionari publici-Manaila Petrica-secretar si Stanescu Angelica-
inspector urbanism, care va verifica toate terenurile ce apartin domeniului privat al
comunei, concesionate, respectiv atribuite in folosinta gratuita pentru construire case de
locuit, daca s-au respectat prevederile din contractul de concesiune precum si daca s-au
respectat proiectele tehnice pentru care au fost eliberate autorizatii de construire, dupa
care se va intocmi un raport cu privire la aceste aspecte.

Domnul presedinte de sedinta MATEI GEORGE invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna Consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca perioada in
care comisia isi va desfasura activitatea este mica.

Domnul consilier Delistan se inscrie la cuvant si solicita ca acel raport intocmit de
catre aceasta comisie sa fie inaintat fiecarui consilier la care sa fie anexat si planul cu
terenurile verificate. In continuare solicita ca acel raport sa fie detaliat si explicit pentru
fiecare lot in parte, ca ulterior sa se poata lua masurile care se impun acolo unde se
constata nereguli.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscie la cuvant si propune ca activitatea acestei
comisii sa se desfasoare pe o perioada mai mare si anume intre 26.05.-10.06.2014, iar
programul de lucru se va stabili in cadrul comisiei.

Nu mai sunt discutii si se voteaza impreuna cu propunerea domnului consilier Rosu
cu;

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

Alte discutii:
Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba cum s-a pus in aplicare

HCL privind majorarea redeventei la C.M.L Dr. Staicu Liliana?
Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca i s-a comunicat HCL si prin

aceeasi adresa a fost invitata sa semneze actul aditional cu privire la schimbarea
redeventei.Aceasta nu a dat curs invitatiei ci dimpotriva a angajat un avocat care a
depus in numele acesteia o cerere in baza legii 544/2004, prin care solicita revocarea
HCL nr. 13/31.03.2014, dupa care detaliaza continutul acesteia.In continuare aduce la



nostinta domnilor consilieri ca va solicita domnului secretar Manaila, sa obtina avizul
legalitate de la Institutia Prefectului- Judetul lalomita, pentru aceasta hotarare, iar

terior il vom inainta domnului avocat, impreuna cu raspunsul formulat la solicitarea
;estuia. Pe marginea acestei cereri au loc in continuare, discutii intre domnul primar
rates Costel si domnii consilieri, precum si pe modul defectuos in care isi desfasoara
;tivitatea CMI Dr. Staicu Liliana.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si propune ca in acel raport ,care
ace obiectul verificarii terenurilor din zona lotizata, sa se mentioneze constatarile si
aasurile legale care se impun a fi luate, acolo unde nu s-au respectat prevederile legale .
Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca aceasta comisie mixta are ca
)biectiv clarificarea situatiei si implicit eliminarea tuturor suspiciunilor pe marginea
icestei probleme.
Doamna consilier Valeanu se inscrie la cuvant si intreba ce se intampla cu terenul

concesionat din zona mazale, deoarece nu se mai simte nici o miscare.
Domnul primar Brates Costel intervine si explica in detaliu procedura de concesionare

a terenului, problemele care au aparut pe parcursul obtinerii avizelor si acordurilor de
catre concesionar, precum si situatia juridica a terenului in suprafata de 1,20 ha
administrat de ADS.

Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta Matei George declara
inchisa sedinta de ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 15.05.2014.

£ECRETAR,
lariaila Eetrica
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