
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06.07.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 17,00 in baza Dispozitiei primamluinr.85/30.06.2015 siLegea
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 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 obiectii si se voteaza cu;
-11 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 presedinte de sedinta Delistan Florian 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 public la comuna
Stelnica-initiator Brates Costel.
3. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr.21/2015, privind concesionarea prin
licitatie publica a lotului nr. 29 in suprafata de 1029 m.p -initiator Brates Costel.
4. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr.25/2015, privind concesionarea prin
licitatie publica a spatiului in suprafata de 30 m.p. cu destinatia de cabinet medical
5.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 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.

Domnul presedinte de sedinta Delistan Florian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea

pentru faptul ca se fac rectificari ale bugetului local in fiecare lima si pentru faptul ca se
transfera sume de la o investie la alta, avand in vedere ca pentru strada Scolii exista
proiect finantat din fonduri europene.
Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca este prima data in acest an

cand se transfera sume, de la o investitie la alta, avand in vedere ca doar incepand cu
trimestrul III se pot face asemenea rectificari, iar in ceea ce privesc rectificarile
anterioare au fost cu precadere pentru plata hotararilor judecatoresti la profesori. In
continuare mentioneaza ca mai intai plata investitiei se face din bugetul local si apoi se
depune cererea de tragere cu documentatia corespunzatoare la AFIR Bucuresti.

Domnul primar Brates Costel intervine si detaliaza domnilor consilieri, motivele
pentru care s-a recurs la transferul sumei de la achizitia buldoescavatorului, la strada
Scolii, facand precizarea ca despre acestea propunere a facut discutii in sedintele
anterioare, numai ca o parte din consilieri nu sunt atenti. In continuare prezinta modul
cum se va derula procedura de plata pentru investitiile programate realizate in anul
2015.

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, Zaharia Daniela).
-o abtinere(Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.32/06.07.2015

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

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care explica domnilor consilieri de ce este necesar actualizarea
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public , in sensul ca trebuie actualizate
valorile de inventar pentru strada Scolii si pentru cele cu care se intersecteaza, avand in
vedere ca s-a schimbat structura dupa implementarea proiectului de asfaltare. In
continuare mentioneaza ca hotararea si anexa cu bunurile ce apartin domeniului public
,impreuna cu avizul de legalitate de la Institutia Prefectului si adresa Consiliului
Judetean lalomita prin care sa confirme ca s-a depus HCL cu inventarul actualizat si
urmeaza sa se intocmeasca documentatia de publicare in Monitorul Oficial, vor fi
depuse la documentatia care va insoti cererea de rambursare a banilor pentru strada
Scolii.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca prin aceasta actualizare a



inventarului bunurilor ce apartin domeniului public s-au radiat pozitiile in care se
regaseau bunurile care au fost trecute in domeniul privat prin hotarari ale Consiliului
local si anume ; terenurile aferente cladirilor care s-au vandut(magazin si fosta posta
Maltezi, fost Dispensar Veterinar Maltezi si fostul Chiosc de zarzavat de langa Politic)

Dornnul presedinte de sedinta Delistan Florian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se in scrie la cuvant si isi exprima nemultumirea cu
privire la modul cum a fost intocmit referatul compartimentului de specialitate, in sensul
ca trebuia mentionat acele bunuri care nu se mai regasesc in inventarul domeniului
public, pentru a fi mai usor de inteles care sunt modificarile aduse.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca una din conditiile care
trebuie indeplinita pentru a se putea publica in Monitorul Oficial, inventarul bunurilor
ce apartin domeniului public al comunei Stelnica, este intabularea si inscrierea in Cartea
Funciara a acestor bunuri, fiind necesare fonduri pentru rezolvarea acestei probleme.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca a gasit intelegere din partea
doamnei director Negoita si s-a convenit ca pana la rezolvarea intabularii, sa se
foloseasca ridicarile topo care s-au realizat pentru actualizarea PUG la comuna Stelnica,
ca sa putem obtine adresa necesara pentru documentatia pe care o vom depune la AFIR
Bucuresti.

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.33/06.07.2015
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare pentru

revocarea HCL nr.21/2015, privind concesionarea prin licitatie publica a lotului nr.
29 in suprafata de 1029 m.p -initiator Brates Costel.

s~. Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care face referire la mentiunile facute pe marginea HCL nr.21/2015
privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 1029 m.p.,in urma verificarii
legalitati, dand citire adresei primite de la Institutia Prefectului-judetul lalomita . In
continuare precizeaza faptul ca acest punct este in stransa legatura cu HCL privind
aprobarea regulamentului de inchiriere/instituire dreptului de superficie pentru bunurile
din domeniul privat, aprobata in sedinta anterioara, deoarece s-a adoptat in baza noului
cod civil care reglementeaza faptul ca numai bunurile propietate publica se pot
concesiona..

Domnul presedinte de sedinta Delistan Florian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

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

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



-o abtinere(Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.34/06.07.2015

Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare pentru
revocarea HCL nr.25/2015, privind concesionarea prin licitatie publica a spatiului
in suprafata de 30 m.p. cu destinatia de cabinet medical- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care mentioneaza ca este aceeasi speta ca la punctul discutat anterior.

Domnul presedinte de sedinta Delistan Florian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
-10 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan
Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Titela, )
-o abtinere(Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.35/06.07.2015
Alte discutii:

Nu sunt discutii domnul presedinte de sedinta Delistan Florian declara inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 06.07.2015.

SECRETAR,
MarraM Petrfba


