
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PRQCES VERBAL

Incheiat astazi 28.08.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr. 132/21.08.2015 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

La sedinta participa un numar de 10 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela , Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta, domnul primar

^ Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului comunei, Doamna contabil Decu
Fanica.

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.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea
fata de modul cum a fost trecut in procesul verbal, rezultatul votului la parte din
punctele de pe ordinea de zi, in sensul ca votul sau a fost trecut in mod eronat, atat la
voturi 'pentru' cat si la 'abtineri' si ca nu exista concordanta intre numarul voturilor
exprimate si consilieri care au votat.

Domnul secretar Manaila Petrica, intervine si precizeaza ca va corecta acele erori
constatate.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
- 9 pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela,
Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu Ani
Titela)
- un vot impotriva(Zainea Ancuta)

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca au expirat cele trei luni in care a
fost presedinte de sedinta domnul consilier Delistan Florian, fiind necesar alegerea unui
alt presedinte.
Doamna consilier Dumitrache Mihaela, propune ca presedinte de sedinta pentru

urmatoarele trei luni, pe doamna consilier ALVADANEI MITA.
Se supune la vot aceasta propunere si se voteaza cu;

-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,
Delistan Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian,
Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.36/28.08.2015



Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita prezinta 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 2015- initiator Brates
Costel.
2. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat la comuna
Stelnica-initiator Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de superficie, pentru suprafata de
2012 m.p. teren intravilan curti constructii, prin atribuire directa, catre SC 2M PLUS
SRL Cernavoda.-initiator Brates Costel.
4.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,

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

Se trece la punctul nr.l de pe ordinea de zi si anume : 1. Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care da cuvantul doamnei contabil Decu pentru a explica in ce consta
rectificarea bugetului local.

In continuare doamna contabil Decu Fanica prezinta detaliat sumele care fac obiectul
acestei rectificari, pe fiecare sectiune si capitol in parte, conform referatului intocmit si
atasat la materialul de sedinta, facand referire in cea mai mare parte, la marirea
plafonului pentru cheltuielile de personal, pentru a fi posibil majorarea salariilor cu
12%, conform OUG NR. 27/2015, incepand cu data de 01.09.2015.

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 solicita lamuriri cu privire la

suma de 9 mii lei, alocata pentru plata hotararilor judecatoresti, care sunt introdusi in
fondul de rezerva, precum si pentru suma de 2 mii de lei de la ultimul alineat din referat.
Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca suma de 9 mii lei primita

pentru invatamant a fost trecuta in fondul de rezerva, deoarece la acest moment nu sunt
necesari si nu pot fi cheltuiti in ale scopuri, dar daca ni s-a alocat trebuie prinsa in
bugetul local .Referitor la suma de 2 mii lei, mentioneaza ca se maresc veniturile si la
capitolul 'autofmantate' deoarece intra sub incidenta ordonantei prin care se maresc
salariile cu 12% .

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,
Delistan Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian,
Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta).
Se adopta HCL nr.37/28.08.2015

Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
actualizarea inventarului domeniului privat la comuna Stelnica-initiator Brates



Costel..
Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de

motive, dupa care solicita domnului secretar Manaila sa explice in ce consta aceasta
actualizare a domeniului privat.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca actualizarea inventarului
bunurilor ce apartin domeniului privat, consta in completarea acestuia cu bunurile
care au fost trecute din domeniul public in domeniul privat prin hotarari ale Consiliului
local si anume ; terenul aferent Dispensarului Uman, terenurile aferente cladirilor care
s-au vandut(magazin si fosta posta Maltezi, fost Dispensar Veterinar Maltezi si fostul
Chiosc de zarzavat de langa Politic) precum si cladirea fosta Gradinta din Maltezi. In
continuare precizeaza ca s-au radiat din inventar pozitiile cu bunurile care s-au vandut
pana in prezent(cele doua compartimente de magazie) si s-a scazut din suprafata
locurilor de casa, suprafata loturilor pe care au fost edificate constructii si au fost
vandute de la inceputul anului 2014 pana in prezent. In concluzie, anexa la expunerea
de motive cuprinde bunurile care apartin domeniului privat la momentul actual.
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 solicita lamuriri cu privire la

suprafata de 1200 m.p. aferent Dispensarului uman, intreband de ce nu figureaza pana in
acest moment in inventar, avand in vedere ca in trecut a fost o solicitare de
concesionare a acestei suprafete pentru scopuri sociale.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca atat bunurile din domeniul
public cat si privat puteau fi concesionate, numai cele din domeniul public nu pot fi
vandute, iar suprafata de 1200 m.p. a fost cat si cladirea fosta gradinita la Maltezi au
fost radiate din domeniul public in anul 2010 cand a fost actualizat inventarul si nu a
fost prins pana in prezent in inventarul domeniului privat.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si solicita sa se modifice
inventarul actualizat la rubrica ,,Observatii" , mentiunile facute la grajdurile de animale
in sensul sa nu se mai treaca atribuit conform OUG 168/2002, aceasta fiind abrogata, ci
sa se completeze ca fiind concesionate, conform situatiei actuale.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca a luat act de aceste obiectii
si ca va tine cont atunci cand se va intocmi anexa la aceasta hotarare sa fie trecut corect.

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

Florian, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani
Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.38/28.08.2015
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Project de hotarare privind

instituirea dreptului de superficie, pentru suprafata de 2012 m.p. teren intravilan
curti constructii, prin atribuire directa, catre SC 2M PLUS SRL Cernavoda.-
initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de



motive, dupa care explica faptul ca era singura suprafata din incinta fostului CAP, care
nu a fost concesionata pana in prezent ,avand in vedere ca nu afost posibil intabularea
terenului la acel moment, deoarece grajdul nu se poate intabula pe baza de factura ci
doar cu act de vanzare cumparare, drept pentru care apropus ca in baza cererii facuta de
administatorul socitatii, sa sr constituie dreptul de superficie prin atribuire directa,
pentru terenul aferent constructiei, conform regulamentului aprobat in acest sens.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si completeaza cele mentionate de domnul
primar Brates Costel, facand referire la prevederile regulamentului in baza caruia s-a
promovat si acest proiect de hotarare.

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 cum se va proceda si
cu spatiul cu destinatia de cabinet medical, fiind o speta asemanatoare.

Domnul secretar intervine si precizeaza ca pentru acest spatiu se va derula procedura
de inchiriere prin licitatie publica conform regulamentului aprobat de Consiliul local.
Domnul consilier Rosu Adrian si inscrie la cuvant si solicita lamuriri cu privire la actul

de proprietate al celui care a facut cererea pentru teren, fiindu-i neclar data cand s-a
facuttranzactia..

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca acea factura este emisa in
anul 2005, fiind o tranzactie privata, unde primaria nu este parte, si tine loc de act
proprietate pentru acea constructie.

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

Florian, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani
Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.39/28.08.2015
Alte discutii:

Doamna consillier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba in ce stadiu de afla
transformarea din extravilan in intravilan a terenurilor dintre Stelnica si Maltezi avand in
vedere ca primul rand este in intravilan.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca este contractata lucrarea de
actualizare a PUG-ului la comuna Stelnica, termenul fiind 31.12.2015, iar daca lucrarea
nu este fmalizata pana la acea data, de la 01 ianuarie 2016, nu mai putem emite nici o
autorizatie. Drept pentru care s-a luat legatura cu eel care a contractat aceste servicii
pentru ne preda lucrarea pana la finele luni octombrie, ca dupa aceea sa o supunem spre
aprobare in consiliul local si de la inceputul anului 2016 sa produca efecte.Impreuna cu
staful tehnic din cadrul primariei am completat documentatia cu toate propunerile facute
atat de domnii consilieri cat si de cetateni.

Doamna Consilier Zainea Ancuta intervine si este de parere ca trebuie adoptata mai
intai o hotarare de transformare a terenurilor din extravilan in intravilan.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca nu este cazul pentru ca toata
documentatie scrisa si plansele desenate se vor aproba la pachet , urrnand sa produca



efecte de la 01 ianuarie 2016.
In continuare au loc discutii intre doamna Consilier Zainea Ancuta si domnul primar
Brates Costel cu privire la modul cum va fi elaborat si aprobat PUG-ul actualizat.
Domna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea fata de

termenul in care domnul secretar Manaila Petrica trimite convocatorul si materialul de
sedinta.
Domnul primar Brates Costel intervine si motiveaza de ce s-a intarziat cu transmiterea

convocatorului, facand referire la perioada de concedii a salariatilor, dupa care s-a marit.
volumul de munca.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si aduce in discutie daca este in plan
remedierea acelor deteriorari survenite la lucrarile efectuate in toamna anului 2014 pe
cele doua strazi din Stelnica si Maltezi.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca dupa discutiile avute anterior
pe aceasta problema, poate afirma ca aceasta lucrare are garantie 12 luni, drept pentru
care a discutat cu constructorul in vederea repararii acelor gropi, la acest moment
acesta efecueaza lucrari de reparatii in zonele unde s-a depreciat lucrarea prin turnare de
beton, in satul Maltezi, dupa care va repara si in satul Stelnica.

In continuare informeaza pe domnii consilieri depre procedurile care se deruleaza
pentru cererea de rambursare pentru strada Scolii si celelalte etape care urmeaza pentru
achizitionarea buldoescavatorului si realizarea celorlalte investitii propuse in acest an .

Ne sunt discutii doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 28.08.2015.

PRESEDINTE
idanei/Mita

SECRETAR,
'Mahaila Fehrica


