
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

Incheiat astazi 29.04.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 17,00 in baza Dispozitiei primarului nr.60/23. 04.20 15 si Legea
nr. 215//2001 privind administratia. publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 1 1 ccnsilieri si ami me : Alvadanei Mitiu A*1 ram
lonela, Deiistan Florian, Dumitraehe MihaeJa, Ipate Valerie lonut, Maiin Gica,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Znharia Baniela, Valeaiiii Aci Tite'a, Ziiisea Aiicuta,
domnul primar Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretamlui comunei .
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legal const ituita fiind prezenti 1 1 consiiierii in functie din 1 1 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 Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea
fata de unele pasaje din procesul verbal, care fac referire la interventiile sale , cu toate
ca din cate isi aminteste nu a spus acele lucruri cu privire la doctoral Lungu si
cabinetul medical, ci a avut un punct de vedere, atunci cand doamna consilier
Alvadanei Mita a adus in discutie posibilitatea aductiunii de gaze in comuna.

Domnul secretar Manaila Petrica, intervine si precizeaza ca procesul verbal a ibst
redactat in baza inregistrarilor de la sedinta, asa cum an lost interventiile pe fiecare
punct de pe ordinea de zi, cu toate ca in continuare se vorbeste in grup si se suprapun
discutiiie.

Domnul consilier Rosu Adrian intervine si mentioneaza ca toate acestea se datoreaza
faptului ca nu exista ordine in luarile de cuvant.

Nu mai sunt obiectii si se voteaza cu;
-11 pentru(A!vadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitraehe Mihae!a,
Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela,
Valeanu Ani Titeia, Zainea Ancuta)

Domnul presecSinte de sedinta Rosu Adrian 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 pentru completarea HCL nr.44/30.10.2014, privind aprobarea
infiintarii Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al comunei
Stelnica- initiator Brates Costel.
2, Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 45/30.10.2014, privind aprobarea
Regulamentului de functionare a Serviciului public de administrare a domeniului public •
si privat al comunei Stelnica-initiator Brates Costel.



3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. I/
01.05.2014, pentrulotul nr.29, in suprafata de 1029 m.p, privind pe numitul CIUCA
MIHAI GABRRIEL-initiator Brates Costel.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei
de 1029 mp. Situat in tarla 26/5/1, lotul nr. 29 si aprobarea documentatiei de atribuire -
initiator Brates Costel.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea primului draft al Strategiei de dezvoltare locala
pentrii perioada 2014-2020 la comuna Stelnica- initiator Brates Costel
6.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-1! voturi pentr'u (Alvadanef Mifs, Avram lonehi, Dumitrache MihaeEa,

Delistan Florian, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian,
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Se trece la punctul nr.l de pe ordinea de zi si anume : 1. Proiect de hotarare pentru
completarea HCL nr.44/30.10.2014, privind aprobarea infiintarii Serviciului public de
administrare a domeniului public si privat al comunei Stelnica- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive dupa care informeaza pe domnii consilierii ca in urma verificarii legalitatii de
catre compartimentul juridic din cadrul institutiei prefectului, au fost facute mentiuni
pentru aceasta hotarare, iar dupa discutiile avute la prefecture, s-a convenit completarea
acesteia, avand in vedere ca hotararea initiala este depusa la documentatia pentru
achizitionarea buldoescavatorului. In continuare precizeaza ca aceasta completare are ca
cbiect aprobarea studiului de fundamentare in forma stabilita, dupa prccedura de
dezbatere publica si consultarea cetatenilor, acesta fiind documentul principal, care sta
la baza aprobarii infiintarii Serviciului.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si informeaza despre discutile avute cu
domnisoarele juriste de la prefectura, cu privire ia cadrul legal si modul de completare
a acestei hotarari, astfel incat sa se evite atacarea hotararii in contencios administrativ

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la dezbateri
pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si este de parere ca primele
doua puncte de pe ordinea de zi, trebuiau comasate avand in vedere ca se refera la
acelasi lucru, respectiv la Serviciul de administrare a domeniului public si privat. In
continuare mentioneaza ca in preambulul proiectului de hotarare si a expunerii de
motive se face referire la procesul verbal de consultare publica, intreaba daca s-a
intocmit, avand in vedere ca prin dezbaterea publica se pot acluce inbunatatiri la
functionarea acestui serviciu.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca a fost derulata procedura cle
dezbatere publica dupa care s-a redactat procesul verbal, dar s-a omis anexarea acestuia
la materialul de sedinta, asigurand ca va fi atasat 3a dos arul de sedinta si va fi pus la
dispozitia domnilor consilieri in sedinta urmatoare.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba daca acest



buldoescavator care va fi achizitionat, poate fi inchiriat la persoanele fizice sau juridice
pentru diferite lucrari.

Domnul primar intervine si precizeaza ca acest utilaj va fi folosit doar pentru scopul
care este prevazut in documentatia depusa pentru finantare si crede ca nu se poate
inchiria, avand in vedere ca va fi achizitionat pe fonduri europene nerambursanile, dar
un raspuns sigur il va da domnisoara Raluca de la GAL, care va sosi in scurt tiinp
pentru a prezenta primului draft din strategia locala.

Doamna consilier Aivadanei Mita revine si intreaba daca sunt activitati si actiuni in
cursul anuiui, la care sa fie folosit utilajul permanent.

Domnul primar Brates Costel intervine si explica faptul ca in prezent pentru actiunile
si lucrarile de pe domeniul public si privat se foloseste caruta cu calul primariei, iar
persoana care lucreaza pe atelaj si ingrijeste calul este platit din bani proprii, drept
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eficient.In continuare mentioneaza ca va fi folosit pentru salubrizarea domeniului public
si privat, pentru udarea florilor, arbustilor , spatiilor verzi cat si pentru transportul
pamantului la proprietatile persoanelor fizice din zona inundabila in perioadele de
crestere a debitului apei pe bratul Borcea.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru( Aivadanei Mita, Avrani lonela, Dumitraehe Mihaela, Delistan

Florian, Ipate Valeriu loniit, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeann Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.18/29.04.2015
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Project de footersre privind

modificarea HCL sir. 45/30.10.2014, privind aprobarea Regulamentuhii de
functionare a Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al
comunei Stelnica-initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care cia citire adresei de la prefecture ,cu privire la mentiunile pe marginea
acestei hotarari.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica care sunt acele modificari din
cadrul regulamentului, dupa care informeaza pe domnii consilieri, ca in urma discutiilor
purtate la prefectura s-a convenit, ca in acelasi timp cu aprobarea modificaril anexei, sa
se aprobe modalitatea de gestiune, respectiv gestiune directa, precum si dare a in
administrare a serviciului, respectiv compartimentului functional in cadrul aparatului
de specilitate al primarului.In continuare mentioneaza ca dupa modificarea si
completarea acestei hotarari vom solicita la ANFP , aviz pentru modificarea
organigramei, in care va fi inclus acest post in cadrul compartimentului creat, dupa care
o vom supune spre aprobare in consiliul local.

Domnul presedinte de sedinta Rosw Adrian invita pe domnii consilieri la dezbateri <
pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se in scrie la cuvant si solicita mai multe lamuriri
privind modificarea anexei, dupa care intreaba care va fi sursa de finantare a acestui



servicm.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca este o contraditie intre art. 1

din regulament, unde este mentionat ca fiind serviciu cu personalitate juridica si art 19
unde este stipulat ca modalitate de gestiime - gestiunea directa si va ft administrat de
un compartiment functional din cadrul aparatului de specialitate al primaruiui, fiind
necesar corelarea acestor articole.In continuare mentioneaza ca fmantare serviciului se
va face din bugetul local si din eventuate taxe stabiiite in conditiile legii.

Avand in vedere ca intre tiinp a sosit domnisoara Raluca impreuna cu colegii sai,
domnul primar Brates Costel ii adreseaza intreabarea doamnei consiiier Alvadanei Mita
si anume daca buldoescavatoral pe care il vom achizitiona, va putea fi inchiriat contra
unei taxe stabiiite-de Consiliul local.

Domnisoara Raluca Dumitrescu raspunde ca nu se poate inchiria, avand in vedere ca
rvrofectU'l'R "'fost depiTS r"^ A^TA A. T PAF>T^P mncin-a ^,90 i -mHf* V?lo?.reP cn-anonlT-i i f»Qtp

de 100%, in cazul in care se accesa pe fonduri PHARJE valoarea grandului este
de 50% atunci era posibil, mai mult de atat la niomentul cand s-a aprobat hotararea
privind necesitatea si oportunitatea privind proiectul 'Dotare cu utilaje' consiului local
si-a luat angajamentul ca va fi folosit exclusiv pentru comunitatea locala.
Doamna consiiier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intre aba daca ne incaclram in

numarui maxim de posturi si daca in organigrama aprobata mai sunt posturi vacante.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca avem aprobate un numar de

17 posturi iar in organigrama mai sunt dona posturi vacante.
Domnul cosilier Ipate Valeriu lonut se inscrie la cuvant si intreaba daca un locuitor din

comuna poate beneficia gratuit de serviciile utilajului care va fi achizitionat.
Domnisoara Raluca intervine si raspunde ca nu este posibil deoarece prin regulamentul

de organizare si functionare ai serviciului, acest utilaj va deservi comunitatea locaia
prin actiunile de deszapezire , la inundatii si la celelalte activitati curente pe clorneiiiul
public si privat.

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

Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Tite!a, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.19/29.04.2015
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Project de hotarare privind

aprobarea rezilierii Contractului de coneesiime nr. I/ 01.05.2014, pentru SotuI
nr.29, in suprafata de 1029 m.p, privind pe nuniitul CIUCA MIHAI GABRIEL-
mitiator Brates Costel.

Domnul priinar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care detaliaza motivele care au stat la baza propunerii de reziliere a
contractului.

Doamna Consiiier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba care sunt motivele
pentru care numitul CIUCA MIHAI GABRIEL solicita rezilierea contractului de
concesiune, cand a concesionat acest teren si daca a realizat investitii pe teren.



Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca acesta pleaca cu serviciul din
Fetesti si nu mai prezinta interes, terenul a fost concesionat in anul 2014 si nu a realizat
constmctia. In continuare aduce in discutie actiunea derulata, privind inventarierea si
verificarea terenurilor concesionate pentru construire case de locuit, de catre comisia
constituita, unde in prima etapa s-a stabilit care sunt loturile cu probleme, dupa care
urma sa fie invitati cei vizati in sedinta consiliului local dar nu s-a intamplat acest
aspect.Mai precizeaza ca fosta secretara Grigore Artemizia a solicitat eliberarea unui alt
certi fl cat. de urbanism, dar nu i s-a eliberat pe motivul ca nu a respectat clauzele
contractuale, dupa care ne-a actionat in judecata , unde a soiicitat sa fan obligati sa ii
eliberam acest doument. procesul fiind in curs de judecata. In aceste conditii ramane de
vazut cum va judeca instanta aceasta speta, dupa care ne putem mula pe celelalte cazuri.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
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^ Florian, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ans Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.20/29.04.2015
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 1029 mp. situat in tarla
26/5/1, lotul nr. 29 si aprobarea documentatiei de atribuire - initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care precizeaza ca acest punct are legatura cu punctul anterior si ca in perioada
urmatoare se va deraara procedure de organizare a licitatiei .

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la dezbateri
pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si propune sa fie completat art.
ce stabileste durata concesiunii, cu posibilitatea de a cumpara terenul respectiv dupa
expirarea celor 25 cle ani sail dupa primul an de concesiune. In continuare precizeaza ca
cei care au concesionate aceste terenuri platesc atat redeventa cat si impozit pe tere'n,mai
mult de atat la multi li s-a recalculat redeventa dina nul 1992 si sunt buni de plata.

Domnul primar intervine si raspunde ca este prevazut in contract ca dupa expirarea
duratei de 25 de ani, acesta se va prelungii cu jumatate din durta concesiuni.In
continuare precizeaza solutiile existente la care pot opta cei care au in concesiune
terenurile pe care si-au construct casele de locuit, respectiv pot ramane in concesiune in
continuare sau le pot cumpara la cerere, avand in vedere ca vanzarea s-a aprobat in anul
2007.

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si face referire la modalitatea de aprobare
a documentatiei de atribuire care din punctul sau de vedere trebuia supusa aprobarii
inainte de aprobarea concesionarii prin licitatie publica.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca cele doua probleme sunt in
stransa legatura, deoarece in baza lor se deruleaza procedura de licitatie, legal este sa se
aprobe concesiunea si apoi documentatia de atribuire.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita mai multe lamurii cu



privire la redeventa, si de unde a rezultat valoarea de 91 lei .
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica modul de calcul, din care a

rezultat aceasta redeventa minimala, clupa care mentioneaza ca a stat la baza, raportul
de evaluare din anului 2013.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca in acelasi mod s-a procedat
si la celelalte bunuri care au fost concesionate.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si aduce in discutie acele situatii
in care o parte din cei care au terenuri concesionate, trebuie sa plateasca redevent? din
urma, cu toate ca si-au achitato la timpul respeciiv si de aceea are aceste interventii,
pentru a nu se mai intampla in viitor astfel de aspecte.

Doirmul primar Brates Costel intervine si explica in detaliu cum s-a creat aceste
situatii, la momentul controlului de la Curtea de Conturi, in calitatea sa de primar este
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sprijini daca va fi cazul, avand in vedere ca o parte ne-au actionat in instanta.
Domnul consilier Delistan Floriari se inscrie la cuvant si precizeaza ca toate discutiile

pe marginea raportului de control al Curtii de Conturi s-au purtat la momentul respectiv,
acum se reiau doar sa ne aflam in treaba.

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

Fiorian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancata)

Se adopta HCL nr.21/29.04.2015
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anurne ; Proiect de hotarare privir.c!

aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 ia coimrna Stelnica-
initiator Brates Costel
Domnul primar Brates Costei prezinta proiectul ce hotarare si expunerea cle motive
dupa care da cuvantui domnisoarei Raiuca Dumitrescu pentru a expiice in deialiu
domnilor consilieri ce cuprinde aceasta strategic.

Domnisoara Raiuca Dumitrescu intervine si precizeaza ca proiectul de strategia local
se va realiza in trei etape, prima etapa se va realiza astazi prin completarea unui
chestionar de catre domnul primar, domnul secretar si domnii consilieri, in calitate de
formatori de opinie. In continuare informeaza ca primul draft de strategic va fi pus pe
site si va fi afisat in toate locurile unde ne este perm is si la sediul primarie, ca toti cei
care vor sa faca cbservatii sa o faca.Deasemenea in toata aceasta perioada se culeg toate
informatiile atat de la dvs. de la baza admnistrativa a primariei cat si de la
cetateni.Mentioneaza ca aceste chestionare completate vor face paite integranta din acest
draft de stategie.

In continuare dornnisoara Madalina, colega domnisoarei Raiuca, da citire principaleior
date care le va cuprinde strategia locala.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca s-a incheiat un exercitiu
bugetar in perioada 2007-2013 pentru care a fost intocmita o strategic care a scos in
evidenta ce este oportun si necesar ca investitii pentru a imbunatatii nivelul de trai la



nivelul comunei Stelnica, conform normelor europene. In continuare mentioneaza ca in
toate proiectele care s-au implementat a fost necesara strategia locala. De aceea si
pentru exercitiul bugetar 2014-2020 trebuie sa se intocmeasca o noua strategic care sa
arate ce este oportun si necesar pentru perioada urmatoare.

Domnisoara Raluca Dumitrescu intervine si informeaza pe domnii consilieri despre
noile oportunitati pentru exploatatiile agricole de a depune proiecte, precum si pentru
ceilalti agenti economic! in noul exercitiu bugetar.

In continuare se trece in revista intrebarile din chestionarul ce trebuie ccmpletat, cu
explicatiile de rigoare. In perioada urmatoare se asteapta esantionul pentru popuiatie iar
ca marja de eroare sa fie cat mai mica trebuiesc prinse cele mai importante linii de
finantare., facand referire la cateva linii principale, ca de exemplu investitii pentru
pontoane de acostament, sau pentru drumuri.

OcvpTV'il'-'orimsr Ornt^s Coste! mtprvmp CM r>n=>r>i'7p-p'7p r& m Kncrptni CoHsiltiirui
judetean pe anul 2015, este prevazut achizitionarea unui ponton de acostament care va fi
amplasat la Bordusani.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se incrie la cuvant si face referire la continutul
chestionarului, dupa care poarta discutii interactive cu domnisoara Raluca cu privire la
completarea acestuia. In continuare intreaba cine va intocmi aceasta strategic si cat va
costa.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca este contrac de prestari servicii
incheiat iar pretul este 21.000 lei cu TV A, fund la acelasi nivel cu cea din 2007.

Nu rnai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Dslistan

Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Glca, Nan Georgeta, Rosa Adrian, Zaharia
Danieia, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.22/29.04.2015
Aite discutii :

Doamna consilie Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si vine cu propunerea ca pe strada
care s-a asfaltat sa se monteze semafor in zona scolii, cat si despre pozitionarea
marcajelor realizate .

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca nu s-a gandit la acest aspect,
dar se va interesa atunci cand va merge la adunarea generala a comunelor unde vin
diverse societati care comercializeaza semne de circulate si daca ve-ti aproba, vom
achizitiona .

Doamna consilier Zainea Ancuta re vine si aduce in discutie problema salubrizarii,
solicitand sa se actioneze mai cu proptitudine asupra celor care arunca gunoiul la
intamplare si pentru indepartarea vegetatiei de pe domeniul public si privat . In
continuare solicita domnului secretar sa i sa puna la dispozitie HCL de la inceputul
anului pana in prezent. Totodata solicita ca persoanele beneficiare de ajutor social care
presteaza ore sa fie mai bine monitorizati, in vederea realizarii lucrarilor programate.
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Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca este si de datoria doranilor
consilieri pentru a sprijini administratia locala in toate aceste activitati.

In continuare an loc discutii intre domnul primar Brates Costel si doamna consilier
Zainea Ancuta cu privire la taierea vegetatiei de pe proprietatile celor care numai
locuiesc pe raza comunei.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la ciivant si aduce in discutie posibilitatea
limitarii vitezei pe DN 3B, deoarece pereti casele din zona respectiva s-au crapat.

Domnul primar Brates Costel intervine si explica faptul ca in urma cu cativa ani s-a
montat acele covorase pentru limitare de viteza, clar din punct de vedere legal nu avem
dreptul, avand in vedere ca nu suntem administratotul acestui drum.

Ne mai fiind. discutii doamna presedinte de sedinta Rccu Adrian declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 29.04.2014.

iSEDINTE SECRETAR,
idrian Manaila Petrica
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