
JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06.01.2015 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.1/05.01.2015 siLegea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 9 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Delistan
Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta,
Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta, domnul primar Brates Costel,
domnul Manaila Petrica secretarului comunei .

S. edinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este
legal constituita, fiind prezenti 9 consilierii in ninctie din 11 cat constituie Consiliul
Local.

Doamna Consilier Zainea Ancuta intervine si propune ca inainte de dezbaterea
punctelor de pe ordinea de zi, se cade sa ia cuvantul domnul primar Brates Costel, avand
in vedere ca este inceputul anului.

Domnul primar Brates Costel este de acord cu aceasta propunere, incepandu-si
discursul prin transmiterea celor prezenti a urarile de sanatate, bucurii si prosperitate in
noul an in care am intrat In continuare prezinta multumirile de rigoare functionarilor din
aparatul de specialitate al primarului si domnilor consilieri, pentru contributia adusa la
realizarea proiectele de investitii in anul precedent, fara de care nu puteau fi
realizate.Dupa care prezinta in mare, care sunt investitiile ce vor fi propuse a se realiza
in anul 2015.

Inainte de discutarea ordinei de zi, domnul primar Brates Costel explica domnilor
consilieri ca a convocat sedinta de indata, deoarece trezoreria ne-a solicitat adoptarea
acestor hotarari, atat pentru inchiderea exercitiului bugetar al anul 2014, cat si pentru a
se putea ridica salariile pe data de 8 ianuarie, avand in vederere ultimele reglementari
financiar contabile.
Domnul presedinte de sedinta Marin Gica, da citire ordinei de zii, dupa cum urmeaza;

1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local,
a deficitului sectiunii de dezvoltare, in suma de 194.977,28- initiator primar Brates
Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii de cheltuieli in anul 2015 din
excedentul ramas la finele anului 2014- initiator primar Brate§ Costel.
3.Alte discutii.

Se supune la vot aceasta ordinea de zii si se voteaza cu ;
- 9 voturi pentru(Alvadanei Mita, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate
Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela,
Zainea Ancuta).

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : 1. Proiect de hotarare



privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii
de dezvoltare, in suma de 194.977,28- initiator primar Brate? Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta expunerea de motive, dupa care da
cuvantul doamnei contabil Decu pentru a da explicatiile necesare.

Doamna contabil Decu prezinta referatul intocmit, dupa care explica ca pentru
inchiderea exercitiului bugetar este necesar sa se adopte o alta hotarare, cu toate ca si la
finele anului 2014, s-a aprobat o hotarare privind excedentul anului 2013 in suma de
194.977,28 lei, bani care au fost cheltuiti pentru investitii publice.In continuare
precizeaza ca aceste proceduri sunt prevazute in legea nr. 273/2006, privind finantele
publice locale si in OMFP care reglementeaza activitatea financiar contabila.

Doamnul presedinte de sedinta MARIN GICA, invita pe dommi consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta, se inscrie la cuvant si intreaba daca se va revoca
prima hotarare, avand in vedere ca se va aproba o noua hoarare.

Doamna contabil Decu intervine si precizeaza ca nu este cazul deoarece si prima a
fost necesara.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu ;
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zainea Ancuta).

Se adopta HCL nr.1/06.01.2015
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare

privind aprobarea efectuarii de cheltuieli in anul 2015 din excedentul ramas la
finele anului 2014- initiator primar Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta expunerea de motive, dupa care da cuvantul
doamnei contabil Decu pentru a da explicatiile necesare.
Doamna contabil Decu explica domnilor consilieri ca in cursul anului 2014 s-a

modificat legislatia cu privire la operatiunile contabile pentru serviciile autofinantate,
in cazul nostru fiind serviciul de alimentare cu apa, dar au fost derogari pentru
aplicarea acesteia pana la inceputul anului 2015, drept pentru care acum trebuie sa ne
conformam.In continuare detaliaza care sunt procedurile privind prinderea in buget a
sumelor necesare pentru acest serviciu.

Doamnul presedinte de sedinta MARIN GICA, invita pe dommi consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea. Ancuta a dialogat cu doamna contabil Decu pe marginea
acestui punct.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu ;
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zainea Ancuta).

Se adopta HCL nr.2/06.01.2015
Alte discutii:



Domnul primar Brates Costel aduce in discutie proiectul de buget pe anul 2015 ,
facand referire la sumele pentru sectiunea de dezvoltare si legat de acestea detaliaza
investitiile propuse in anul 2015.

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba care este stadiul achizitionarii
buldoescavatorului.

Domnul primar Brates intervine si raspunde ca mai sunt cateva etape de parcurs si
anume ; deplasarea la Bucuresti cu dosarul original pentru a se confrunta cu eel depus,
dupa care va fi vizita in teren sa se verifice locatia unde va fi garat utilajul, apoi
semnarea contractului de finantare si in final procedura de achizitie, fiind de parere ca
pana in vara sa il achizitionam. In continuare precizeaza ca buldoescavatorul se va plati
initial din bugetul local dupa care se vor recupera banii in urma cererii de finantare.
In continuare mentioneaza ca plata pentru lucrarilor de asfaltarea la Str. Scolii, se va

face dupa ce vom primi banii din fondurile europene, avand in vedere ca mai sunt
cateva lucrari de executat, dupa care vom face receptia.
Doamna consilier Zainea Ancuta este de parere ca receptia sa se faca mai spre vara .

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca au fost folosite cantitati mai
mari de materiale atat la structura de baza cat si la asfalt, fata de cele care erau prevazute
in proiect. In continuare explica in detaliu modul cum s-au derulat lucrarile pentru
asfaltare la str. Scolii.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba unde se vor scurge

apele pluviale care ajung in caminul din zona drumului national.
Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca in zona acelui camin este si o

subtraversare pe sub strada asfaltata pentru a prelua apele pluviale din caminul de pe
partea dreapta si sa ajunga pe rigola de pe partea stanga care are rolul sa preia toate
apele pluviale din zona strazii respective sa mearga pana la subtraversarea de pe DN din
zona numitului Drinca Ion.

In continuare au loc discutii diverse cu privire la regimul terenurilor care au fost
impadurite cat si despre numarul drumului comunal.

Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta MARTN GICA declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 06.01.2015.

PRESED|NTE SECRETAR,
' GICA M/anaila Petrica


