
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.05.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
'judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.99/24.06.2014 siLegea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 10 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeriu lonut, , Rosu Adrian,
Nan Georgeta, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela Zainea Ancuta, domnul primar
Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului comunei, doamna contabil Decu
Fanica si domnul Marin Gica ca supleant pe lista PSD .

Sedinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este legal
constituita fiind prezenti 10 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 ;
-10 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela,
Zaharia Daniela, Zainea Ancuta)

Doamna presedinte de sedinta ALVADANEI MITA 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 incetarea mandatului de consilier local al
domnului Matei George - initiator primar Brate§ Costel.
2. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 1/22.06.2012 privind alegerea

comisiei de validare a Consiliului local al comunei Stelnica- initiator primar Brates
Costel.
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al

domnului MARIN GICA- initiator primar Brates Costel.
4. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.13/27.07.2012, privind

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Stelnica-
initiator primar Brates Costel.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie pe anul 2013-
initiator primar Brates Costel.

6.Alte discutii.
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :

-10 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Rosu Adrian, 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
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privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Matei George -
initiator primar Brate§ Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,
si propune sa se ia act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Matei
George, ca urmare a decesului acestuia.

• Doamna presedinte de sedinta ALVADANEIMITA invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Nu sunt discutii si se voteaza cu ;
-10 voturi pentru Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela,
Zainea Ancuta, Zaharia Daniela).

Se adopta HCL nr.25/30.06.2014
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

completarea HCL nr. 1/22.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a
Consiliului local al 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 Petrica pentru explicatiile de rigoare.
Domnul secretar Manaila informeaza pe domnii consilieri faptul ca trebuie

completata comisia de validare a mandatelor, cu un alt consilier, avand in vedere ca
domnul consilier Matei George, care a decedat, era unul din membrii acesteia. Acest
lucru este oportun deoarece comisia de validare este aleasa pe toata perioada mandatului
si nu poate functiona cu mai putin de 3 membrii, in vederea validarii mandatelor .

Doamna presedinte de sedinta ALVADANEI MITA invita pe domnii consilieri sa
faca propuneri pentru completarea comisiei de validare.

Doamna consilier Avram lonela propune ca membru in comisia de validare pe
domnul Ipate Valeriu lonut.

Se supune la propunerea facuta si se voieaza cu;
-10 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

Florian, Ipate Valeriu Ionut,Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela, Valeanu
Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.26/30.06.2014
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

validarea mandatului de consilier local al domnului MARIN GICA- initiator
primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care aduce la cunostinta domnilor consilieri ca s-a primit adresa de la organizatia
PSD lalomita prin care desemneaza pe locul devenit vacant pe d-1 Marin Gica,
urmatorul din lista membrilor supleanti ai PSD si confirma calitatea de membru al
organizatiei locale Stelnica .

Comisia de validare a mandatelor se retrage pentru a verifica daca domnul Marin
Gica, intruneste conditiile prevazute de lege pentru validarea mandatului, dupa care
aduce la cunostinta domnilor consilieri, procesul verbal incheiat, din care rezulta ca



intruneste conditiile de eligibilitate si propune validarea acestuia.
Domnul Marin Gica, cu mana pe Biblie si pe Constitutia Romaniei, depune

JURAMANTUL in fata Consiliului Local al domnului Primar si a celorlalte persoane
prezente, in forma prevazuta de lege si de regulamentul de organizare si functionare
Consiliului local.

Se supune la vot si se voteaza cu;
-10 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

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

Se adopta HCL nr.27/30.06.2014
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare pentru

modificarea HCL nr.13/27.07.2012, privind constituirea comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al 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 Petrica pentru explicatiile de
rigoare.

Domnul secretar Manaila Petrica informeaza pe domnii consilieri faptul ca
trebuiesc modificate comisiile de specialitate ale Consiliului local, in care era membru
domnul consilier Matei George, in sensul va fi trecut domnul consilier Marin Gica.

Doamna presedinte de sedinta ALVADANEI MITA invita pe domnii consilieri la
dezbaterii pe marginea acestui punct.

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

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

Se adopta HCL nr.28/30.06.2014
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie pe anul 2013- initiator primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care da cuvantul doamnei contabil Decu Fanica pentru explicatiile de
rigoare. Domna contabil Decu aduce la cunostinta domnilor consilieri, atat veniturile si
cheltuielile din anul 2013, pe fiecare sectiune in parte, cu capitolele aferente, cat si
excedentul de la finele exercitiului financiar, in suma de 194.977,28 lei, suma ce a fost
prinsa in bugetul anului 2014, la sectiunea de dezvoltare.

Doamna presedinte de sedinta ALVADANEI MITA invita pe domnii consilieri la
dezbaterii pe marginea acestui punct.

Se inscrie la cuvant doamna consilier Zainea si cere lamuriri cu privire la corelarea
veniturilor cu cheltuielilor, la excedentul rezultat, solicitand sa i se puna la dispozitie o
copie de pe Contul de executie al bugetului local pe anul 2013.

Doamna Contabil Decu Fanica intervine si detaliaza cele solicitate dupa care
precizeaza ca sumele prevazute in referat corespund cu cele din contul de executie, dar
ii va pune la dispozitie contul de executie in copie.



Nu mai sunt discutii si se voteaza cu ;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Rosu Adrian, Marin Gica, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela, Zaharia Daniela).
- o abtinere(Zainea Ancuta)

• Se adopta HCL nr.29/30.06.2014
Alte discutii :

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si in calitate de presedinte al
comisie de verificare a terenurilor concesionate sau atribuite in folosinta gratuita pentru
construire case de locuit, informeaza pe domnii consilieri despre cele constatate in
urma verificarii documentelor precum si in urma deplasarii in teren a comisiei.

In continuare au loc discutii intre domnul consilier Rosu, domnul primar Brates si
ceilalti consilieri cu privire la situatiile costatate in teren.
Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca aceasta problema trebuie dezbatuta

in plen dupa finalizarea acelui raport in care se vor regasi costatarile facute si masurile
ce se impun acolo unde este cazul.

Domnul consilier Rosu intervine si mentioneaza ca aceasta este o informare
preliminara, fiind de parere ca pentru aceasta actiune trebuie sa i-si asume
responsabilitatea Consiliul local in ansamblu.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba cine a taiat arborii de
pe marginea DN 3B din zona unde s-a amenajat parcul pentru tineret.

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza ca a facut adresa la SDN Fetesti
pentru a taia plopul din fata numitului Rosu Marin, pentru a marii vizibilitatea la intrare
in pare, iar conducerea societatii a hotarat sa taie cei trei arbori din zona. Pentru aceasta
actiune au trimis angajatii firmei, care au defrisat arborii si au luat masa lemnoasa, iar
crengile au fost luate de cei de la ajutorul social, pentru a curata zona.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba ce masuri s-au luat cu
privire la salubrizarea gospodariei numitului Rosu Marin, avand in vedere ca langa
proprietatea acestuia s-a amenajat parcul pentru tineret, iar mizeria si dezordinea
umbreste aspectul din zona respectiva.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca din discutiile avute cu
numitul Rosu Marin, a inteles de la acesta ca va vinde si se muta la parinti in localitatea
Cegani.

Ne mai fiind discutii doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita declara
inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 30.06.2014.

PRESEBPTE SECRETAR,
ji Mita Manaila Petrica


