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JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 12.02.2015 in sedinta de ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.23/06.02.2015 si Legea
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,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, 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 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.

Nu sunt discutii se supune la vot si se aproba cu ;
- 11 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)

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca au expirat cele trei luni in care a
fost presedinte de sedinta domnul consilier Marin Gica, fiind necesar alegerea unui alt
pres.edinte.

Domnul consilier Delistan propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei
luni, pe domnul consilier ROSU ADRIAN.

Se supune la vot aceasta propunere 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).

Se adopta HCL nr. 7/12.02.2015
Domnul presedinte 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 aprobarea modiilcarii art. 3, alin.(2) lit. b, din HCL
nr.49/2014, privind impozitele si taxele locale pe anul 2015- initiator Brates Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015- initiator
Brates Costel
3. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii punctelor pentru amplasarea de
containere, pentru depozitarea selectiva a deseurilor -initiator Brates Costel
4.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-11 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,



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

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume ; 1. Protect de hotarare pentru
aprobarea modificarii art. 3, alin.(2) lit. b, din HCL nr.49/2014, privind impozitele
si taxele locale pe anul 2015- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
dupa care explica faptul ca la momentul cand s-au aprobat taxele si impozitele locale
pentru anul 2015 s-a strecurat o greseala in cadrul hotararii si anume s-a aprobat gresit
coeficienrul de corectie pentru localitatea Maltezi, respectiv 1,00 in loc de 1,05, cum
este legal pentru localitatile care sunt in zona A, rangul V.

Doamnul presedinte de sedinta ROSU ADRIAN, invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

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

Se adopta HCL nr. 8/12.02.2015
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : 1. Proiect de hotarare

privind aprobarea bugetului local, Buget autofinantate, Programul de investitii
publice pe anul 2015 la comuna Stelnica - initiator primar Brates Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive

dupa care da cuvantul doamnei contabil Decu Fanica .Doamna contabil prezinta
detaliat bugetul local de venituri si cheltuieli, pe fiecare sectiune in parte. In continuarea
prezinta Lista de investitii pe anu 2015, pe fiecare capitol in parte, explicand destinatia
fiecarei sume alocate.
Doamnul presedinte de sedinta ROSU ADRIAN, invita pe domnii consilieri la

dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca fondul de

rulment se contabilizeaza separat sau va fi inclus in bugetul pe anul 2015.
Doamna contabil Decu Fanica intervine si raspunde ca excedendul anului 2014 va fi
inclus direct in sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, conform
prevederilor legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modiflcarile si
completarile ulterioare.In continuare explica faptul ca aceasta suma va fi prinsa doar la
capitolul de cheltuieli.

Domnul primar Brates Costel, intervine si explica in detaliu investitiile care vor
derulate in anul 2015, punand accent pe asfaltarea celor trei strazi din satele Stelnica si
Maltezi, si anume Str. Lalelelor si Cimitirului in Stelnica si str. Boier Maltezeanu in
Maltezi, prin aplicarea unui strat de 3 cm de asfalt si executarea unei rigole de
acostament pentru scurgere a apelor pluviale, pentru a se stopa dislocarea stratului de
piatra in urma ploilor abundente.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca pentru terenul din
balta se mai plate§te impozit si ce suma se incaseaza ca impozit pe acest teren.



Domnul primar Brates Costel, intervine §i raspunde ca in prezent este in vigoare
cadrul legal cu privire la plata impozitului pe terenurile concesionate din domeniul
public sau privat al statului, precizand ca anual se incaseaza aproximativ 4 miliarde
ROL.

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

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

Se adopta HCL nr.9/12.02.2015
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea infiintarii punctelor pentru amplasarea de containere, pentru
depozitarea selectiva a deseurilor -initiator Brates Costel
Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive ,
dupa care explica faptul ca la controlul efectuat de comisarului de la Garda de mediu
am fost intrebati daca avem stabilite si amenajate puncte unde sunt amplasate
containere pentru depozitarea selectiva a deseurilor, pentru ca legislatia din domeniu
obliga autoritatile locale sa se conformeze . Drept pentru care am propus cele doua
ampalsamente pentru a fi amenajate in acest scop.

Doamnul presedinte de sedinta ROSU ADRIAN invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si informeaza ca in cadrul comisie
s-a propus sa fie amenajate mai multe puncte in acest sens , pentru a cuprinde toate
zonele din comuna.

Domnul primar Brates Costel intervine si explica domnilor consilieri ca a propus doar
doua puncte , deoarece a mers pe considerentul ca daca se stabilesc mai multe locatii,
cetatenii nu vor mai da gunoiul la masina.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

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

Se adopta HCL nr.10/12.02.2015
Alte discutii:

Domnul primar Brates Costel informeaza pe domnii consilieri ca in cadrul unei intalniri
de la|Bordusani, unde a participat si presedintele Consiliului Judetean, printre mai multe
probleme, s-a discutat problema sumelor alocate prin OUG nr.28/2013, pentru
canalizate ce au ramas necheltuite, unde s-a lamurit ca nu vor fi pierdute ci se vor
deconta la momentul cand se va executa si diferenta de lucrari.

Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 12.02.2015.
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