
JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16.07.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.l 13/09.07.2014 si Legea
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, Marin Gica ,
Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela Zainea Ancuta, domnul primar
Brates Costel, domnii Ciuperca Vasile Silvian, Mo§oiu § tefan pre§edintele si
vicepres.edintele Consiliului judetean lalomita, domnul Manaila Petrica secretarului
comunei, doamna operator rol Fasole Ani§oara .

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, Marin Gica, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela,, Zainea Ancuta).

Domnul primar Brates Costel intervine si saluta prezenta domnilor presedinte si
vicepresedinte ai Consiliului Judetean lalomita, dupa care propune completarea ordinei
de zi cu un nou punct si anume;

- Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Stelnica.
Doamna presedinte de sedinta ALVADANEI MITA prezinta ordinea de zi

impreuna cu propunerea domnului primar Brates. Costel ,dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - initiator

primar Brate§ Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiilor de Oportunitate pentru

constructiile si terenul aferent (3 grajduri de animate si o celula de siloz) din incinta
fostului CAP Stelnica - initiator primar Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a

constructiile si terenul aferent (3 grajduri de animate si o celula de siloz) din incinta
fostului CAP Stelnica- initiator primar Brates Costel.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea CAIETELOR DE SARCINI pentru

constructiile si terenul aferent (3 grajduri de animate si o celula de siloz) din incinta
fostului CAP Stelnica- initiator primar Brates Costel.

5. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Stelnica
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 Valeria lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela, Zainea Ancuta).

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - initiator primar Brate§ Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care explica in ce consta rectificarea bugetului local, in sensul ca se vor
aloca sume pentru plata unor investitii aflate in derulare , respectiv se va completa Lista
de investitii cu o parte din suma necesara pentru lucrarea de actualizare a PUG-ului
comunei avand in vedere ca trebuie finalizata pana la finele anului 2015.In continuare
doamna Fasose Anisoara, prezinta domnilor consilieri, sumele ce fac obiectul acestei
rectificari bugetare, pe sectiuni si capitole .

Domnul primar Brates Costel informeaza ca s-a imprejmuit stadionul, conditie impusa
de Federatia judeteana de fotbal, pentru a fi inscrisa echipa in campionat, iar in perioada
urmatoare vor incepe lucrarile de construire a vestiarului pentru fotbalisti si a tribunei
pentru spectatori.

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

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba care este valoarea
totala a investitiei si daca ajung banii alocati in buget

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza ca valoarea investitiei este de
140 mii lei, si precizeaza ca nu contracteaza nici o lucrare fara sa existe finantare
integrala.

Domnul Presedinte Ciuperca intervine si intreaba pe doamna contabil daca nivelul
incasarilor la 30 iunie este corespunzator programului stabilit prin bugetul aprobat de
Consiliul local, pentru ca din aceasta perspectiva se pot angaja cheltuieli pentru
investitiile propuse.

Doamna Fasole Anisoara intervine si raspunde ca incasarile la 30 iunie sunt in
graficul stabilit.

Nu mai 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.30/16.07.2014
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea Studiilor de Oportunitate pentru constructiile si terenul aferent (3
grajduri de animate si o celula de siloz) din incinta fostului CAP Stelnica - initiator
primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care explica in fapt de ce este oportun ca aceste constructii si terenul aferent sa fie
concesionate, avand in vedere ca la momentul controlului Curtii de Conturi, a fost



intrebat despre regimul acestor bunuri. In continuare detaliaza actiunile derulate in baza
OUG nr. 168/2002, mentionand ca vanzarea acestor grajduri catre cei care le-au fost
atribuite in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, mi mai este posibil deoarece
aceasta ordonanta a fost aprogata in anul 2010 de catre guvernul Boc, singura solutie
fiind concesionarea acestora in conditiile legii.

In continuare precizeaza ca la sedinta comisiei de specialitate s-a propus ca grajdurile
nr. 8 si 9 sa fie impartite in cate trei parti si sa se intocmeasca pentru fiecare parte
studiu de oportunitate si sa fie concesionate separat. In acest sens si-a luat angajamentul
ca se va informa la prefectura daca este legal si va actiona in consecinta. In urma
discutiilor purtate cu Directorul Serviciului Juridic din cadrul Institutiei Prefectului in
prezenta domnului consilier Delistan, acesta i-a confirmat ca este legal, drept pentru care
propune ca cele doua grajduri si terenul aferent sa fie impartit in trei si sa se aprobe
studiile de oportunitate pe fiecare segment in parte.

Domnul consilier Rosu in calitate de presedinte al comisiei de agicultura si urbanism
intervine si precizeza ca s-a aprobat aceasta propunere pentru a fi dezbatuta in sedinta
largita.

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

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca sunt solicitari
pentru ca cele doua grajduri sa fie impartite in trei, daca este legal sa se faca acest
demers, venind cu propunerea ca aceste modificari sa se faca intr-o sedinta viitoare.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca in urma discutiilor telefonice
avute cu reprezentantul institutiei prefectului pe aceasta problema, nu este nici o
problema din punct de vedere legal, urmand ca presedintele de sedinta sa semneze
hotararea numai dupa ce verifica toate modificarile propuse si aprobate.

Domnul presedinte Ciuperca intervine si precizeaza ca in cadrul procesului de
elaboare a proiectelor de hotarari, domnul primar si secretarul au obligatia sa aduca la
cunostinta publicului aceasta propunere, iar la randul lor cetatenii, crescatorii de animale
pot depune observatii sau sugestii pe marginea propunerilor facute si pe baza acestora
pot fi aduse modificari, dupa care vor fi promovate pentru dezbatere in cadrul consiliului
local, pentru a fi aprobate sau nu . Considera ca in aceasta sedinta trebuie aprobate
studiile de oportunitate iar intr-o sedinta viitoare sa se aprobe criteriile de departajare,
documentatiile de atribuire, venind cu intrebarea daca sunt pregatite pentru aceasta
sedinta, materialele pentru aprobarea acestora.

Domnul secretar Manaila intervine si raspunde ca sunt pregatite si materialele pentru
aprobarea documentatiilor de atribuire, precizand ca in conformitate cu prevederile
OUG nr. 54/2006, sunt propuse spre aprobare cronologic, in aceasta sedinta, studiile de
oportunitate, concesionarea prin licitatie a acestor bunuri si documentatia de atribuire.

In ceea ce priveste impartirea in trei a grajdurilor nr. 8 si 9 impreuna cu terenurile
aferente, precizeaza ca acestea sunt intabulate ca bunuri integrale si ca la impartire
trebuie avut in vedere ca toate cele trei parti sa aiba cale de acces, iar in acesta situatie
pentru partea din mijloc nu exista cale de acces la ambele imobile, drept urmare acestea



pot fi impartite doar in doua , avand in vedere ca pe laturile de N si S sunt drumuri de
exploatare.

Doamna consilier Zainea Ancuta, se inscrie la cuvant si revine cu propunerea ca
aceste modificari sa se faca in urmatoarea sedinta si sustine ideia ca aceste imobile sa
fie impartite in doua parti.

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

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

Se adopta HCL nr.31/16.07.2014
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea concesionarii prin licitatie publica a constructiile si terenul aferent (3
grajduri de animale si o celula de siloz) din incinta fostului CAP Stelnica- initiator
primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
prin care propune concesionarea prin licitatie publica a constructiilor si terenurile
aferente, durata concesionarii si redeventele minimale pe fiecare segment in parte.

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

Domnul consilier Ipate lonut se inscrie la cuvant si propune sa fie proportionata
suprafata in cazul in care prin impartire rezulta suprafete inegale .

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza daca ar fi fost propuneri ale
doritorilor , cele doua grajduri s-ar fi impartit in doua, in situtia in care se impart in trei
ar exista nemultumiri din partea celor ca detin mai multe animale.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde la interventiile domnului
consilier Ipate lonut si doamnei consilier Zainea Ancuta

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

Florian, Ipate Valeriu Ionut,Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu Ani
Titela, Zainea Ancuta).

Se adopta HCL nr.32/16.07.2014
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea CAIETELOR DE SARCINI pentru constructiile si terenul aferent (3
grajduri de animale si o celula de siloz) din incinta fostului CAP Stelnica- initiator
primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive dupa care precizeaza ca si la acest punct vine cu aceeasi propunere de intocmire
a caietelor de sarcini pe fiecare segment in parte la grajdurile nr. 8 si 9 ca urmare a
dezmembrari in trei parti egale.

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

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si propune ca in caietele de



sarcini sa se puna conditia ca la licitatie sa participe cetatenii cu domiciliul in comuna
Stelnica.

Domnul consilier Delistan se inscrie la cuvant si propune ca si conditie in caietele de
sarcini, limita de varsta, daca in OUG nr. 168/2002 a fost 40 de ani, sa participe la
licitatie doritorii ca au varsta pana in 60 de ani, pentru a incuraja tineri sa munceasca.

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza ca au fost distribuiti balotii de
sudan crescatorilor de animale si a constatat ca tot persoanele i varsta cresc animale,
precum si faptul ca la intilnirile cu premierul Romaniei a discutat despre crearea
facilitatilor in vederea incurajarii tinerilor pentru cresterea animalelor.In continuare
aduce in discutie problemele cu care se confrunta crescatorii de animale, respectiv pretul
redus al laptelui, comparativ cu costurile ridicate pentru productie, etc.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si propune sa se supuna la vot
fiecare caiet de sarcini in parte, pentru ca proiectul de hotarare nu este in conformitate
cu propunerea pentru modificarea caietelor de sarcini privind grajdurile 8 si 9. In
aceasta situatie este de acord cu propunerea de modificare, cu conditia ca domnul
secretar sa le puna la dispozitie caietele de sarcini cu modificarile aprobate.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba cate caiete de sarcini
vor fi intocmite pentru cele doua graiduri si daca aceste modificari pot fi aprobate ?

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza faptul ca in cazul in care
propunerilor de modificare a caietelor de sarcini la grajdurile nr. 8 si 9 sunt aprobate,
se vor intocmi cate trei caiete de sarcini in loc de unul cat s-a propus initial si nu exista
nici un impediment in ceace priveste legalitatea hotararii adoptate.

In continuare au loc discutii pe marginea acestui punct intre domnii consilierii
Zainea Ancuta si Rosu Adrian. >

Domnul presedinte Ciuperca intervine si precizeaza ca din punct de vedere tehnic
au fost unele scapari din partea domnului secretar dar in aceasta situatie considera ca pot
fi aprobare caietele de sarcini cu modificarile propuse, dupa care vor fi intocmite pe
fiecare suprafata in parte si prezentate domnilor consilieri in urmatoarea sedinta.

Nu ma sun discutii se supune la vot propunerea domnului primar si se voteaza cu ;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache

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

Se adopta HCL nr.33/16.07.2014
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
alegerea viceprimarului- initiator primar Brates Costel.

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca la acest punct se fac propuneri de
fiecare grup politic din cadrul consiliului local.

Domnul primar Brates Costel, intervine si propune din partea gupului politic PSD,
pentru functia de viceprimar pe domnul consilier Marin Gica .

Doamna consilier Zainea Ancuta din partea grupului polic PDL, propune pentru
functia de viceprimar pe domnul consilier Rosu Adrian. Acesta fiind intrebat daca este
de acord , a raspuns ca nu doreste acesta functie.



Avand in vedere ca este un singur candidat s-a hotarat ca procedure de vot sa fie la
vedere.

Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita supune la vot propunerea domnului
primar si se voteaza cu ;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Rosu Adrian, Marin Gica, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela, Zainea Ancuta).

Se adopta HCL nr.34/1 6.07.2014
Alte discutii :

Domnul Ciuperca, presedintele Consiliului Judetean intervine si tine o alocutiune in
fata consilierilor locali cu privire la proiectele de dezvoltare ale judetului lalomita, cu
precadere sunt prezentate cele care se vor implementa pe raza comunei Stelnica cu
sprijinul Consiliului Judetean.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si reclama lipsa locurilor de munca pentru
tineri.

Domnul presedinte Ciuperca intervine si raspunde ca este o problema nationala si ca ii
este destul de greu sa vorbeasca de aceasta problema, iar Consiliul Judetean nu are
parghiile necesare in aceasta privinta.In continuare precizeaza care sunt oportunitatile
specific zonei pentru crearea de locuri de munca, avand in vedere ca zona este
preponderent agrara si comuna este amplasata pe malul bratului Borcea.

Domnul vicepresedinte Mosoiu intervine si mentioneaza ca este placut surprins de
modul de desfasurare a sedintei, fund intr-un cadru interactiv, fiecare consilier avand
posibilitatea sa isi exprime punctul de vedere, dupa care aduce in discutie posibilitatea
accesarii de fonduri europene pentru tinerii fermieri si solicita domnilor consilieri sa fie
principalii vectori de informare in aceasta privinta .

Domnul primar Brates Costel intervine si prezinta proiectele finalizate si cele in
derulare la nivelul comunei Stelnica si isi exprima multumirea fata de sprijinul acordat
de conducerea Consiliului Judetean, pentru implementarea tuturor proiectelor propuse.

Ne mai fiind discutii doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita declara
eijichisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 16.07.2014.
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