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JUDETULIALOMITA

CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiatastazi 28.01.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr. 19/22.01.2015 siLegea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 10 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica ,
Rosu Adrian, Nan Georgeta,, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta, domnul primar
Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului comunei.

§edinta 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 invitape 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 faptul ca domnul secretar nu redacteaza intocmai discutiile din cadrul sedintei,
rezumand foarte mult procesul verbal, unde din unele fraze nu reiese continutul
discutiilor avute.
Domnul primar Brates Costel intervine si explica domnilor consilieri despre

multitudinea de activitati pe care le are de rezolvat domnul secretar in aceasta perioada,
respectiv intocmirea documentatiei privind sentintele civile pentru terenul din balta,
fmalizarea inventarierii terenurilor agricole conform Legii nr. 165/2013, precum si
rezolvarea adreselor pimite de la intantele judecatoresti pentru diferitele actiuni ale
cetatenilor nemultumiti.
Domnul sercretar Manaila intervine si precizeaza ca pe buna dreptate in multe situatii

este nevoit sa rezume discutiile si interventiile, deoarece acestea nu se deruleaza intr-un
mod organizat, in sensul ca eel care explica pe marginea punctului de pe ordinea de zi
nu este lasat sa isi duca ideia pana la capat, devenind un dialog cu intrebarii si
raspunsuri, care in momentul redactarii procesului verbal este dificil sa fie prinse toate.

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

Domnul presedinte desedinta Marin Gica, da citire ordinei de zi, dupa cum urmeaza;
1. Proiect de hotarare privind Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de

interes local pentru anul 2015- initiator Brates Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a
suprafetei de 54 m.p. teren intravilan curti constructii ce apartine domeniului
privat a comunei Stelnica, doamnei ANGHELESCU REVEICA.-initiator Brates
Costel.
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI pentru
investitia "Extindere si modernizarea retelei de canalizare si inflintare statie de
epurare in comuna Stelnica, judetul lalomita"
4.Proiect de hotarare privind aprobarea ampasamentului pentru depozitarea
deseurilo r rezultate din demolari.
S.AIte 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, Marin Gica , Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia
Daniela, Zainea Ancuta).

Se trece la proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2015-
initiator Brates Costel. ^

Domnul primar Brates Costel, preziiita proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care da citire planului de actiuni si de lucrari propus in anul 2015, cu
explicatiile aferente pentru fiecare sezon.

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

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba cine urmareste
executarea lucrarilor prevazute in acest plan, pentru ca in fiecare an sunt aprobate
asemenea actiuni sau lucrari de interes local si cu toate acestea rigolele stradale sunt
necuratate, facand referire cu precadere la zona dintre strada Scolii si statia de autobuz
si propune sa se mareasca sau sa se largeasca rigola, deoarece atunci cand ploua sunt
stropiti de catre masini, cetatenii care asteapta in statie si cei care circula pe trotuar.In
continuare face referire la curatenia din cimitir si la lipsa aleilor de acces catre locurile
de veci .Propune ca in planul de actiuni sa fie trecut si lucrari de peisagistica, plantat
flori si arbusti, avand in vedere ca acest lucru se si deruleaza anual.

Domnul Brates Costel intervine si raspunde ca lucrarile prevazute in plan sunt
supravegheate de domnul viceprimar, dupa care informeaza pe domnii consilieri cate
dosare de ajutor social sunt in plata, numarul persoanelor care sunt apte de munca,
precum si faptul ca am primit adresa de la AJPIS lalomita prin care solicita ca pana la
31 martie, sa fie verificate toate dosarele de beneficii sociale daca au datorii la bugetul
local, iar cele cu datorii vor fi suspendate din plata. In continuare precizeaza ca si anul
acesta se vor planta flori , atat la sediile institutiilor publice cat si pe domeniul public
unde va fi instalat sistem de supraveghere video pentru a urmarii si vederea pe cei
care rup florile si distrug mobilierul urban. In ceea ce priveste curatenia din cimitire
mentioneaza ca in urma cu doi ani s-au igienizat ambele cimitire si ca a purtat discutii
cu preotii si cu enoriasi ca atunci cand curata mormintele, sa dea gunoiul in exterior
pentru a putea fi incarcat in remorca si transportat in locurile special amenajate.

Referitor la aleiile din cimitire, precizeaza ca locurile de veci au fost date de preoti,
fara sa se faca o sistematizare, drept pentru care la extinderea cimitirului de la Stelnica s-
a realizat un plan unde sunt prevazute alei de acces, iar anul acesta vor fi delimitate in



teren si vor fi pietruite. La cimitirul de la Maltezi se va realiza o alee centrala de acces
ca va fi pietruita, pentru a se putea intra cu masina mortuara cat mai aproape de locurile
de veci.

Domnul viceprimar Marin Gica se inscrie la cuvant si mentioneaza ca in zona
blocurilor unde este stabilita extinderea cimitirului se depoziteaza tot felul deseuri
menajere.

Doamna consilier Zaharia Daniela se inscrie la cuvant si informeaza ca la lasarea serii
in statiile de autobuz se dau adevarate lupte, in sensul ca se aud bubuituri si lovituri iar
cand iese sa-i atentioneze pe acei tineri i se adreseasa numai cuvinte vulgare si
jignitoare, solicitand numarul de telefon de la politia locala, pentru a-i suna pe politisti
in momentul potrivit.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si mentioneaza ca politia locala nu
isi impune autoritatea pe care o are si de aceea se intampla toate aceste lucruri.

Doamna cosilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si propune ca in jurul bazei
sportive sa se planteze puieti, deoarece cei care au fost plantati cand era primar, au fost
distrusi de catre animalele celor care le pasteau pe stadion.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca atunci cand va impaduri
suprafata de 7000 m.p. aprobata de catre consiliul local, vor fi plantati puieti de plop si
in jurul stadionului, in prezent acestia fiind insilozati la sediul primariei, urmand ca
acestia sa fie udati si intretinuti de echipa de fotbal, care este in jurisdictia domnului
consilier Rosu Adrian.

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

Se adopta HCL nr.3/28.01.2015
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; 2. Proiect de hotarare privind

aprobarea concesionarii prin atribuire directa a suprafetei de 54 m.p. teren
intravilan curti constructii ce apartine domeniului privat a comunei Stelnica,
doamnei ANGHELESCU REVEICA.-initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,
dupa care explica ca datorita faptului ca la sedinta anterioara, acet proiect de hotarare nu
a intrunit cvorumul de 2/3 din consilierii in functie, fiind o hotarare de patrimoniu, iar
numita Anhghelescu Reveica a revenit cu cu o noua. cerere in acest sens, a repus pe
ordinea de zi aprobarea acestui proiect de hotarare, pentru care s-au purtat discutii la
momentul respectiv.

Doamnul presedinte de sedinta MARIN GICA invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Dumitrache Mihaela se inscrie la cuvant si intreaba daca durata

concesionari este de 25 de ani sau 39 de ani, avand in vederea ca in contractul de
concesiune anexat la material este prevazuta durata de 39 de ani.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca durata concesiuni propusa



este de 25 de ani, iar contractul de care se face vorbire este pentru terenul aferent
cladirii, pe care doamna ANGHELESCU REVEICA, a achizitionat-o si a preluat acest
contract de concesiune cu diferenta de 39 de ani, drept pentru care i se poate
concesiona, la cerere, prin atribuire directa, terenul de 54 m.p, din imediata vecinatate
pentru extinderea constructiei.

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

Se adopta HCL nr.4/28.01.2015
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
aprobarea CAIETULUI DE SARCINI pentru investitia "Extindere si
modernizarea retelei de canalizare si infiintare static de epurare in comuna
Stelnica, judetul lalomita"

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
, dupa care aduce la cunostinta domnilor consilieri, ca in luna noiembrie a fost semnat
contractul de finantare pentru aceasta investitie, fiind in completarea celei pe care o
implementam in prezent, informand de stadiul acesteia, iar pentru procedura de achizitie
este necesar aprobarea acestei documentatii care se compune din doua dosare ce
cuprind caietele de sarcini si listele de cantitati, nefiind anexate la materialul de sedinta
pentru ca sunt destul de consistente.

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

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza care sunt elementele esentiale
ale caietului de sarcini, respectiv conducta de canalizare de 5,6 km si statia de epurare,
despre care detaliaza indicatorii tehnici din proiect in baza carora se va construi aceasta.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca in acesti termeni
trebuia intocmit caietul de sarcini pentru informarea domnilor consilieri. In continuare
face referire la cele expuse de domnul primar Brates Costel, venind cu propunerea de a
se schimba solutia din proiect in sensul ca acel bazin modular sa fie construit
suprateran, avand in vedere ca in zona respectiva panza freatica este la suprafata si
infiltratiile sunt inevitabile ori de cate ori creste debitul bratului Borcea.

Domnul primar Brates Costel intervine si explica hi detaliu toate demersurile pe care
le va face la momentul cand aceasta investitie se va derula, pentru a se realiza
corespunzator celor mai favorabile solutii pentru comunitatea noastra. hi continuare
face vorbire despre tendintele privind externalizarea serviciilor publice catre operatori
specializati, lucru cu care nu este si nu va fi de acord, atat timp cat aceste servicii pot fi
sustinute pe plan local.
Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca acest lucru nu este de

acceptat, avand hi vedere ca toata infrastractura serviciului de alimentare de apa este
noua si functionala multi ani de aici incolo, iar in ceea ce priveste deversarea apelor
menajere pe domeniul public isi exprima nemultumirea si doreste sa se aplice legea



pentru acei cetateni, pentru ca cei care si-au facut hazna si care din cand in cand platesc
sa o vitanjeze, se simt jigniti.

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

Se adopta HCL nr.5/15.01.2015
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea ampasamentului pentru depozitarea deseurilor rezultate din demolari.-
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 stabilita locatie unde se depoziteaza deseurile
provenite din construire si demolari, deoarece conform legii, fiecare UAT este obligata
sa aiba o astfel de locatie, drept pentru care s-a propus acest amplasament, situat in
zona fostului sat Retezatu, la hotar cu comuna Bordusani, care va fi amenajata si se va
face publicitate pentru a se informa cetatenii. In continure precizeaza ca a fost intrebat
in multe cazuri de cei interesati unde depoziteaza deseurile din demolari, indrumandu-i
sa le depoziteze in gropile de unde s-a luat pamant necesar la inundatii, care in prezent
sunt pline.

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

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca este de acord cu
propunerea facuta, cu mentiunea ca domnul viceprimar Marin Gica sa informeze
cetatenii despre locatia stabilita, pentru a nu se mai arunca necontrolat aceste deseuri, pe
domeniul public.

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

Se adopta HCL nr.6/15.01.2015
Alte discutii:
Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si aduce in discutie problema

adreselor transmise unor cetateni prin care li se comunica ca au de platit sume restante
de ordinul miilor, care s-au prezentat la primarie pentru a primi explicatii, avand in
vedere ca si-au achitat la zi taxele si impozitele, dar doamna contabil le-a raspuns sec, ca
sunt buni de plata. In acest sens atrage atentia cu privire la relatia intre cetatean si
functionar, aceasta sa se realizeze intru-n cadru de respect si amabilitate.
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca raspunsul sec, este ca sunt

buni de plata, dar pentru asta a cerut operatorului de rol sa intocmeasca o adresa cu date
obiective, pentru fiecare debitor in parte, care au fost vizate si de primar, pentru ca in
cazul in care sunt nemultumiti de aceasta suma restanta, sa se poata adresa instantei



competente. In continuare explica ca aceste sume restante, au rezultat in urma
controlului de la curtea de conturi, care au constatat ca incepand cu anul 1992, a fost
aplicat gresit indicele de inflatie la redeventa aferenta concesiunilor pentru locurile de
casa, indice transmis eronat de de statistica, iar dupa recalculare au rezultat aceste
diferente neachitate.

Doamna consilier Zainea se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea fata de
aceasta situatie creata si ca sunt obligati cetatenii sa plateasca pentru greselile altora.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca la momentul respectiv s-au
purtat negocieri inainte sa se redacteze procesul vebal de control final cu privire la
costatarile semnalate, dar s-a reusi sa se scoata doar cele care priveau salariile
profesorilor.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si precizeaza ca are informatii
precum ca profesorii vor beneficia de o marire de 25% in acest an, aspect ce il ^
nemultumeste profund, avand in vedere ca procentul de performanta al elevilor este
scazut, datorita lipsei de profesionalism al cadrelor didactice.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca la finele anului trecut s-a
aprobat ca salariile profesorilor sa creasca cu 5% in ianuarie si 5 % in iulie.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca nu este de acord cu parerea
domnului consilier Rosu, pentru ca o mare parte din vina o au si parintii in actul
educational al copiilor.In continuare au loc discutii intre domnul primar Brates Costel si
domnii consilieri cu privire la problemele din sistemul de invatamant actual.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si aduce in discutie problema

gropilor aparute, pe str. Sf. Pantelimon, care a fost reparata in toamna trecuta, posibil in
urma precipitatiilor din aceasta iarna, sau cand s-a trecut cu lama pentru deszapezire .

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca a fost in permnenta in urma
plugului si nu s-a intamplat sa fie luat din stratul de bitum, dar ca orice lucrare care se
realizeaza prima data sunt si greseli in modul de realizare. In continuare mentioneaza ca
termenul de garantie este de 12 luni si ca a adus la cunostinta constructorului aceste
deprecieri, dupa care face vorbire de perspectiva ca pe celelalte strazi sa fie turnat un
strat de asfalt in functie de banii pe care ii vom avea la dispozitie.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si este de parere ca pe viitor sa
se faca mai putin si de calitate iar pentru acele deprecieri de pe strazile reparate in
toamna, constructorul sa le remedieze, avand in vedere ca termenul de garantie este de
12 luni.
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca acestea se vor rezolva in

primavara, dupa care face referire la adresele trimise in iunie 2014, la companiile de
telefonie mobila prin care s-a solicitat instalarea pe raza comunei a unor dispozitive
pentru semnal, primind raspuns de la una singura, respectiv de la ORANGE, careia ii da
citire pentru informarea domnilor consilieri.
Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si propune sa se faca mai multe adrese la
interval de 30 de zile, poate se vor sesiza si vor lua masuri.



Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta MARIN GIGA declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 28.01.2015.

PRESEDJNTE
IGICA

SECRETAR,
Manaila^Petrica


