
JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29.08.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr. 113/09.07.2014 siLegea
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, Marin Gica ,
Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta,
domnul primar Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului comunei .

§edinta 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.

Doamna consilier Alvadanei Mita, se inscrie la cuvant si intreaba pe domnul secretar
Manaila in ce an a fost abrogata OUG nr. 168/2002, privind darea in folosinta gratuita a
constructiilor agrozootehnice de la fostele lAS-uri si CAP-uri, si daca prevederile
acesteia au fost transpuse in alte acte normative.

Domnul secretar Manaila intervine §i raspunde ca aceasta ordonanta a fost abrogata
in anul 2010 de catre Guvernul Boc, iar prevederile acesteia nu au fost transpuse in alte
acte normative, drept pentru care, a incetat sa mai produca efecte.

Doamna consilier Alvadanei Mita intervine si i§i exprima nemultumirea fata de faptul
ca a trecut foarte mult timp pana s-a propus si adoptat hotarare pentru concesionarea
grajdurilor, considerand ca aceastea au fost folosite abuziv in toata aceasta perioada.

Domnul secretar Manaila intervine si explica care au fost motivele pentru care nu s-a
putut vinde grajdurile in conformitate cu cu prevederile OUG nr. 168/2002 si anume
arata ca in anul 2008, s-a incheiat contract de prestarii servicii cu o persoana autorizata
ANCPI, pentru intocmirea cartilor funciare pentru acele imobile in perspectiva vanzarii,
dar acesta nu a respectat intocmai contractul, drept pentru care la finele anului 2012 s-a
incheiat contractat cu alta persoana autorizata iar in prima parte a anului 2013 s-au
intabulat toate imobilele din incinta fostului CAP, respectiv cladirile si terenurile ce
apartin domeniului privat al comunei Stelnica
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si is. i exprima nemultumirea pentru
faptul ca nu fost mentionate in procesul verbal toate interventiile sale pe marginea
proiectelor de pe ordinea de zii, solicitand sa se redacteze in totalitate discutiile din
cadrul sedintelor.

Domnul secretar Manaila intervine si mentioneaza ca procesul verbal este redactat in
baza inregistrarilor din cadrul sedintei si ca in multe situatii se vorbe§te in grup, nefiind
posibil ca acele discutii sa se fie mentionate, dar cu toate acestea a cautat sa redacteze
pentru fiecare consilier interventiile avute in cadrul sedintei.



Nu mai sunt discutii se supune la vot si se aproba cu ;
- 9 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram Tonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela, Zaharia Daniela)
- 1 vot impotriva (Zainea Ancuta).
- o abtinere(Valeanu Ani Titela)

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

Domnul consilier Delistan propune ca pre§edinte de s,edinta, pentru urmatoatrele 3
luni, pe domnul consilier Ipate Valeriu lonut.

Se supune la vot si se voteaza cu ;
- 11 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Valeanu
Ani Titela, Zainea Ancuta, Zaharia Daniela).

Se adopta HCL nr.35/29.08.2014
Domnul presedinte de sedinta IPATE VALERIU IONUT prezinta ordinea de zi

impreuna cu propunerea domnului primar Brates. Costel, dupa cum urmeaza:
1. 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii domnului MARIN DANIEL,
inspector asistent, in functia de sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al
comunei Stelnica.
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, Marin Gica, 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
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 informeaza ca este vorba de functia publica de referent principal
operator rol, devenita vacanta in urma mutarii definitive pe functia publica de referent
principal agent fiscal a numitei Fasole Anisoara, dupa care explica motivele pentru care
a propus transformarea functiei publice vacante, la un nivel superior, motivul principal
fiind salariile mici ale functionarilor publici.

Doamnul presedinte de sedinta IPATE VALERIU IONUT invita pe domnii
consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.



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

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

Se adopta HCL nr.36/29.08.2014
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea desemnarii domnului MARIN DANIEL, inspector asistent, in functia
de §ef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Stelnica.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care explica faptul ca in conformitate cu legislatia in vigoare s-a obtinut acordul
de la ISU lalomita, pentru desemnarea domnului MARIN DANIEL, inspector asistent,
in functia de sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Stelnica .
Avand in vedere ca acest serviciu este infiintat §i se afla in subordinea Consiliului

local, este de competenta acestuia, sa reglementeze acest aspect. Precizeaza ca initial s-a
emis dispozitie in acest sens, dar in urma controlului de legalitate, au fost facute
mentiuni, drept pentru care a fost revocata dispozitia respective In continuare face
referire la demersurile care s-au facut pentru dotarea si functionarea in conditii optime a
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Stelnica.

Doamnul presedinte de sedinta IPATE VALERIU IONUT invita pe domnii
consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca sa impus de
catre ISU lalomita, ca acest serviciu sa fie dotat cu autospeciala sau cisterna.

Domnul primar Brates Costel intervine §i raspunde ca nu a fost cazul, dar trebuie
asigurat strictul necesar(costume si ca§ti de protectie, materiale si unelte de interventie).

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca la aceasta
desemnare s-a avut in vedere prevederile art.5 din Ordinul nr.718/2005, unde se
mentioneaza ca serviciul voluntar este condus de un §ef, profesionist in domeniu.

Domnul primar Brates Costel intervine §i raspunde in perioada urmatoare domnul
Marin Daniel este programat sa mearga la cursuri de perfectionare pentru 3 saptamani la
Ciolpani, judetul Prahova, pe aceea§i linie este programat sa mearga la Craiova si
domnul viceprimar Marin Gica.

Doamna consilier Zainea intervine si precizeaza ca sunt si alte societati care
organizeaza cursuri de perfectionare, pentru ca la Ciolpani se fac cursuri cu precadere
pentru aparare civila iar potrivit legii, seful trebuie sa fie o persoana cu atestat in
domeniul situatiilor de urgenta.Aduce in discutie acest aspect pentru ca are cunostinta ca
la celelalte primarii sunt angajate cadre tehnice provenite din armata.

Domnul primar intervine si precizeaza ca tematica cursurilor de la Ciolpani
cuprinde toata problematica situatiilor de urgenta, avand in vedere ca se desfasoara pe o
perioada mai lunga si se vor finaliza cu diploma de calificare..

In continuare domnul primar Brates Costel aduce in discutie problemele cu care s-a
confruntat la momentul organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante,
datorita salariile mici din administratia publica locala, care due la lipsa de interes pentru



persoanele cu vechime si care au fost disponibilizate din alte institutii publice.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu

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

Se adopta HCL nr.37/29.08.2014
Alte discutii:

Domnul consilier Rosu Adrian se incrie la cuvant si propune constituirea unui fond
anul in bugetul local prin alocarea de sume pentru reabilitarea strazilor si decolmatarea
rigolelor stradale in urma precipitatiilor abundente si angajarea unor firme sau persoane
fizice pentru realizarea acestor lucrari, avand in vedere ca la ajutorul social sunt putine
persoane apte de munca.

Domnul viceprimar Marin Gica intervine si prezinta problemele cu care se confrunta
cu persoanele de la ajutorul social, precum si cu reticenta cetatenilor privind
salubrizarea zonei din fata proprietatii.

Domnul primar Brates Costel intervine si explica modul cum sunt acordate ajutoarele
sociale conform Legii nr. 416/2001, lucrarile care se vor executa cu persoanele apte de
munca, precum si dezavantajele pe care le avem, datorita faptului ca marea majoritate a
strazilor din comuna sunt in panta. In continuare informeaza pe domnii consilieri ca in
perioada urmatoare se va derula lucrarile de reabilarea celor doua strazi din Stelnica si
Maltezi, prin aplicarea unui tratament format din griblura si bitum, dupa care se va
compacta iar ulterior se va construi rigola stradala, pentru scurgerea apelor pluviale, ca
pe viitor sa nu mai fie dislocata piatra, atunci cand sunt precipitatii abundente.Prin
prisma fapului ca vor fi in zona aceste ulilaje, a discutat cu constructorul sa se *
reprofileze si celelalte strazi care au fost deteriorate avand in vedere ca urmeaza sa se
culeaga porumbul si cetatenii o sa-si aduca lemnele de foe.

Doamna consilier Alvadanei se inscrie la cuvant si aduce in atentia consilierilor
problema asocierii consiliilor locale, tinand cont ca exista asociatia comunelor, pentru a
le reprezenta intereselor. In continuare isi exprima nemultumirea fata de faptul ca nu a
fost majorata indemnizatia de sedinta a consilierilor odata cu majorarea salariilor pentru
primari si viceprimari.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca exista cadru legal care
reglementeaza posibilitatea participarii consilierilor la cursuri de perfectionare precum
si alte drepturi, iar in prezent exista contradictie intre legi cu privire la indemnizatia de
sedinta a consilierilor.

Domnul secretar Manaila intervine si explica faptul ca in legea prin care au fost
majorate salariilor la primar si viceprimar este stipulat ca indemnizatiile consilierilor
raman cele de la 31 decembrie 2013.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca nu il bucura ca i sa marit
salariul si ca era cinstit si corect sa fie marite la functionarii publici avand in vedere ca ei
au responsabilitatea pentru a realiza o administratie corecta si competitiva, iar cu aceste
salarii sunt expusi la foarte multe riscuri.In continuare au loc discutii intre domnul



primar Brates Costel si domnii consilieri cu privire la indemnizatia de sedinta a
consilierilor locali.

Ne mai fiind discutii doamnul presedinte de sedinta IP ATE VALERIUIONUT
declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 29.08.2014.
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