
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PRQCES VERBAL

Incheiat astazi 18.12.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.327/11.12.2015 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

La sedinta participa un numar de 11 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela , Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta
, domnul Manaila Petrica secretarului comunei si doamna contabil Decu Fanica .

Sedinta 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 procesului verbal de la sedinta anterioara .

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

Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela prezinta ordinea de zi a
sedintei aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum urmeaza:
l.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator Marin
Gica.
l.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului in
suprafata de 30 m.p. cu destinatia de 'cabinet medical'- initiator Marin Gica.

^ 3.Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, prin licitatie
publica, pentru suprafata de 1029 teren loc de casa (lot nr.29 ) -initiator Marin Gica.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea includerii teritoriului comunei Stelnica, judetul
lalomita in zona pescareasca ce va fi arie eligibila a Strategic! de dezvoltare durabila
elaborata Si implementata de Asociatia FLAG Bratul Borcea, judetul lalomita pentru
perioada 2015 - 2020- initiator Marin Gica.
5. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr. 53/2015 privind modificarea
Organigramei si Statului de functii la Primaria comunei Stelnica- initiator Marin Gica.
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, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela,
Valeanu Ani Titela)



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

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive, dupa care da cuvanul doamnei contabil Decu Fanica.

In continuare doamna contabil Decu Fanica informeaza pe domnii consilieri ca se
maresc veniturile la impozitul pe teren extravilan cu suma de 6000 lei, ce va fi
repartizata la capitolul ' invatamant' pentru cheltuieli cu salarii, pentru ca nu sunt bani
suficienti alocati din sume defalcate din TVA si ne-am luat angajamentul ca vom sustine
din bugetul local astfel de cheltuieli, respectiv se vor plati contributiile aferente
salariilor acordate. De asemeni informeaza ca se rectifica bugetul local cu suma de 80
mii lei, care s-au alocat prin intermediul Consiliului Judetean, pentru actualizare PUG
la comuna Stelnica

Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca are unele
retinerii cu privire la suma alocata pentru salariile profesorilor, deoarece rezultatele
acestora lasa de dorit.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si explica ca la momentul cand a fost aprobata
de catre consiliul local, organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2015/2016 , s-a
aprobat si plata din bugetul local a unei parti din cheltuielile cu salariile, deoarece
numarul de elevi este scazut si nu se mai aloca integral sume defalcate din TVA .

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.57/18.12.2015

Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi; .Proiect de hotarare privind aprobarea
inchirierii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 30 m.p. cu destinatia de
'cabinet medical'- initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive.

Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca acest proiect a
mai fost aprobat cu ceva timp in urma.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca dupa cum se stie ,
hotararea privind concesionarea prin licitatie publica a cabinetului medical, a fost
revocata, in urma controlului de legalitate, dupa care in baza noului Cod Civil s-a
aprobat acel regulament privind inchirierea si/sau constituirea dreptului de superficie
pentru bunurile din domeniul privat, si in conformitate cu prevederile acestuia,
trebuie sa urmam procedura corespunzatoare.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca in aceasta



perioada suntem descoperiti in ceea ce priveste modul de folosinta a cabinetului
medical. In contextul ca se va inchiria prin licitatie, intreba ce se va intampla daca
nu castaga actualul medic concesionar. In continuare precizeaza ca valoarea
spatiului, trecuta in caietul de sarcini este mica, avand in vederea ca s-au facut
renovarii de a lungul anilor la Dispensarul uman si solicita lamuriri cu privire la
acest aspect.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca pana se va incheia
procedura de inchiriere prin licitatie publica, ramane valabil acel contract de
concesiune, iar cu privire la licitatie se va derula procedura din regulament si se va
incheia contract de inchiriere cu eel care castiga. In ceea ce priveste valoarea
spatiului din caietul de sarcini informeaza ca este doar pentru cei 30 m.p, valoarea de
piata a intregii cladiri este de 96.720 lei, din care s-a calculat proportie pentru cei 30
m.p.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba care este sursa de
s~~~

caldura a spatiului.In continuare precizeaza ca pretul de pornire la licitatie este mic
in comparatie cu cei 15 euro pe luna/m.p, aprobati ca redevenda pentru CMI Dr.
Staicu Liliana, avand in vedere ca nu s-a constatat nici o diferenta cu privire la actul
medical. In continuare intreaba ce se va intampla, daca la prima licitatie nu vor fi
doua oferte.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si raspunde ca actualul medic si-a instalat
centrala electrica, pentru ca cea instalata de primarie nu mai functioneaza, deoarece
domnisoara doctor Staicu nu s-a preocupat sa puna antigel in instalatie iar cand a
venit gerul a inghetat apa si s-a defectat.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca in cazul in care nu vor fi
doua oferte se va relua procedura si se porneste de la acelasi pret.

Se inscrie la cuvant domnul consilier Rosu Adrian si isi exprima nemultumirea cu
privire la discutiile pe marginea unor subiecte din trecut, considerand ca trebuie sa
ne concentram pe situatia actuala.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.58/18.12.2015
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi ;.Proiect de hotarare privind
aprobarea constituirii dreptului de superficie, prin licitatie publica, pentru
suprafata de 1029 teren loc de casa (lot nr.29 ) -initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca este locul de casa de
langa numitul Caldarea Marin, pentru care se va urma aceeasi procedura prevazuta
in regulament, numai ca in acest caz trebuie constituit dreptul de superficie cu titlu
oneros, deoarece terenul are destinatia pentru construire casa de locuit, fiind o



constuctie permanenta si nu provizorie. Pentru derularea procedurii este necesar si
aprobarea documentatiei de atribuire (caietul de sarcini).
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri

la dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si precizeaza ca din cate stie

organizarea licitatiilor pentru aceste terenuri se organizau in fiecare an, in luna
martie, pentru ca incepea perioada optima pentru lucrari de constructii.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica faptul ca legislatia s-a
modificat ,drept pentru care trebuie sa urmam acele etape prevazute in regulamentul
aprobat de consiliul local, cu privire la aceasta situatie.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela
Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.59/18.01.2016
Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi ;Proiect de hotarare privind aprobarea
includerii teritoriului comunei Stelnica, judetul lalomita in zona pescareasca ce
va fl arie eligibila a Strategiei de dezvoltare durabila elaborata Si implementata
de Asociatia FLAG Bratul Borcea, judetul lalomita pentru perioada 2015 —
2020- initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive.
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba ce este acest

FLAG, cine 1-a infiintat si ce avantaje sunt pentru comunitatea noastra.
Domnul viceprimar Marin Gica, intervine si explica faptul ca acest FLAG este un
parteneriat public-privat, intre UAT-urile riverane bratului Borcea si Asociatiele de
pescarii, aceasta asociere fiind un prim pas pentru constituirea FLAG-ului.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca din informatiile
detinute, denumirea de FLAG a fost preluat din engleza care inseamna grup de
actiune locala pescaresc. Acest parteneriat public -privat are ca scop principal
sprijinirea Asociatilor de pescari si acvacultura din aceasta regiune, prin
implementarea de proiecte pentru dezvoltarea acestora, respectiv obtinerea fmantarii
pentru construirea unor cherhanale, pentru depozitarea pestelui si valorificarea
acestuia in conditii legale, iar autoritatile locale pot implementa proiecte pentru
fmantarea investitiilor de infrastructura, respectiv drumul de acces la aceste
cherhanale. In continuare mentioneaza ca in acest gup ponderea de participare este
de 60% asociatiile de pescari si 40% autoritatile locale .
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba in ce asocietatie

sunt inscrisi pescari din comuna noastra, si care va fi statutul lor, pentru ca nu este



de ajuns sa ne asociem pentru a plati cotizatie, ci de a sprijini si aceasta categoric
profesionala.In continuare precizeaza ca aceasta asociere este o masura buna, si
trebuie avut in vedere sa nu beneficieze de acele avantaje doar asociatiile, ci sa fie si
in favoarea pescarilor din comuna.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si face referire la expunerea

de motive a acestui proiect de hotarare, unde este mentionat faptul ca prin
constituirea acestui FLAG, se vor crea locuri de munca, iar interventia sa din
comisie a fost in legatura cu acest aspect, intreband daca vor fi angajati acesti
pescari.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca pescari din comuna
noastra sunt inscrisi in asociatie dar nu stie care este denumirea si cine o
administreaza , iar in ceea ce priveste statutul acestora considera ca vor activa in
conditii legale, avand in vedere ca vor fi accesate fonduri europene.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;

-8 voturi pentru (Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate
Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela Valeanu Ani
Titela)
- 2 abtineri(Alvadanei Mita,, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.60/18.01.2016
Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi ;Proiect de hotarare pentru revocarea
HCL nr. 53/2015 privind modificarea Organigramei si Statului de functii la
Primaria comunei Stelnica- initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de

hotarare si expunerea de motive.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si informeaza pe domnii consilieri ca s-

a propus revocarea acestei hotarari din urmatoarele considerente; la momentul cand
s-a aflat ca domnului primar Brates Costel o sa-i inceteze mandatul iar atributiile de
primar vor fi preluate de domnul viceprimar Marin Gica, acesta din urma a fost
bulversat de aceasta situatie, motiv pentru care s-a propus infiintarea postului de
consilier al primarului, pentru a fi sprijinit in desfasurarea activitatii.Dupa aparitia
Ordinului Prefectului cu privire la incetarea mandatului de primar a domnului Brates
Costel, s-a facut o analiza mai complexa si s-a ajuns la concluzia ca nu se mai
impune angajarea unui consilier al primarului, fiind mai important postul de
muncitor calificat de la Serviciul public de administrare a domeniului public si
privat, care va fi ocupat prin concurs, pentru utilizarea buldoescavatorului
achizitionat .Prin revocarea acestei hotarari, va ramane valabila Hotararea initiala,
prin care s-a aprobat organigrama avizata de ANFP, cu postul de muncitor calificat -
vacant.
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri

la dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba care este motivul revocarii
acestei hotarari.In continuare arata faptul ca atunci cand s-a aprobat aceasta



hotarare, interventiile sale au fost pentru mentinerea postului de muncitor calificat
in organigrama si angajarea unei persoane calificate pe buldoescavator, aspecte care
nu au fost luate in seama.

Doamna consilier Alvadanei Mita, se inscrie la cuvant si precizeaza ca nu este de
acord cu revocarea acestei hotarari, deoarece considera ca pe viitor poate fi angajat
un consilier al primarului.

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca din motive economice si al
interesului general, domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, a spus ca
se va descurca si fara consilier al primarului, In continuare mentioneaza ca
modificarea organigramei s-a aprobat cu respectarea prevederilor legale.

Doamna consilier Zainea Ancuta, intervine si isi exprima nedumerirea fata de
situatia creata cu privire la posibilitatea domnului viceprimar Marin Gica, de a-si
alege un consilier personal, solicitand lamuriri privind legalitatea acestui aspect.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca la acest moment,
prioritar pentru domnul viceprimar Marin Gica, este ocuparea postului de muncitor
calificat care va lucra pe buldoescavator, pentru actiunile de deszapezire pe perioada
sezonului rece si nu numai.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si precizeaza ca prin aceste
discutii se vehiculeaza ideia ca ar fi o situatie de incompatibilitate, considerand ca nu
este cazul, ci doar s-au schimbat prioritatile.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea
prin faptul ca atunci cand s-a modificat organigrama nu era prioritate si acum este.

Doamna consiler Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si tine sa reafirme ca la
momentul infiintarii postului de consilier al primarului, a sustinut ca prioritatea
numarul unu, este mentinerea postului de muncitor calificat pentru buldoescavator.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentru (Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate
Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela Valeanu Ani
Titela, Zainea Ancuta)
- o abtinere(Alvadanei Mita)
Se adopta HCL nr.61/18.01.2016
Alte discutii :

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita domnului secretar Manaila
Petrica, sa-i puna la dispozitie la prima sedinta dina nul 2016 si diferenta de hotarari
ale consiliului local, pentru ca acestea sunt dovada activitatii consiliului local.

Doamna consilier Alvadanei Mita intervine si solicita ca hotararile sa fie puse la
dispozitia tuturor consilierilor.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si mentioneaza ca a luat act de aceste
solicitari si vor fi puse la dispozitie .
Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita domnului secretar Manaila

Petrica, in calitatea sa de inalt fmnctionar public, ca in anul 2016, sa redacteze
procesele verbale in sensul public, nu cu tenta politica, exprimandu-si nemultumirea



. I
fata de faptul ca interventiilor sale, li se dau alt sens prin redactare, socitand sa fie
redactate cuvat cu cuvant.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca este functionar public
de conducere si ca afirmatia cu privire la tenta politica a proceselor verbale este
gratuita.
Nu mai sunt discutii drept pentru care doamna presedinte de sedinta Dumitrache

Mihaela declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
18.12.2015.

l|ie Mihaela
iCRETAR,

laMila P0f?ica


