
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17.06.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 17,00 in baza Dispozitiei primarului nr.80/11.06.2015 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 9 consilieri si anume : Alvadanei Mita,, Delistan
Florian, Dumitrache Mihaela, 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 si doamna Neagu
lonelia, inspector Operator rol .

Sedinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este
legal constituita fiind prezenti 9 consilierii in functie din 11 cat constituie Consiliul
Local. In cotinuare ii informeaza pe domnii consilieri ca nu le-a transmis procesul
verbal al sedintei anterioare, impreuna cu materialul de sedinta din motive obiective,
respectiv faptul ca reportonul pe care a fost inregistrata sedinta s-a defectat si nu a fost
posibil transferul in calculator pentru a fi redactat in timp util procesul verbal, urmand
ca la sedinta urmatoare sa il prezinte pentru aprobare.

Domnul presedinte de sedinta Delistan Florian 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 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator
Brates Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire §i administrare a
taxei speciale de salubrizare §i stabilirea cuantumului acesteia in comuna STELNICA-
initiator Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la
inchirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din
domeniul privat al comunei Stelnica-initiator Brates Costel.
4.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, 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,
iar inainte sa de cuvantul doamnei contabil Decu, face referire la adresa primita de la
AJFP lalomita, prin care ne-a luat suma de 6 mil lei de la invatamant pentru plata
hotararilor judecatoresti, precum si la contractul de finantare semnat, prin care ni s-a
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alocat suma de 200 mil lei pentru investitia « Sistem de canalizare in satele Stelnica si
Maltezi » urmand ca in perioada urmatoare sa semnam un alt contract pentru alti 322 mii
lei in care este inclusa si suma 122 mii lei, suma necheltuita in anul 2014.

In continuare doamna contabil Decu Fanica prezinta detaliat sumele care fac obiectul
acestei rectificari, pe fiecare sectiune si capitol in parte.

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 intreaba pentru ce se aloca bani
la delegatii si in ce suma.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si raspunde ca s-a suplimentat la invatamant,
pentru a se deconta cheltuielile copiilor cu handicap care au fost in excursie cu scoala la
Targul Mures, unde au obtinut premii, fiind necesar stimularea acetora.S- a propus suma
de 1000 lei la invatamant si 4000 lei la primarie , pentru bunuri si servicii, nu pentru
delegatii.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca de cand este primar nu a
decontat delegatii si nici angajati institutiei, exceptie facand atunci cand s-a mers la
cursuri si pentru biblotecar cand a mers la sedinte la Slobozia cu microbuzul.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentru( Alvadanei Mita, Dumitrache Mihaela, Marin Gica, Nan

Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.29/17.06.2015

Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de
salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in comuna STELNICA -initiator
Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care face referire la modul cum functioneaza operatorul economic caruia i
s-a concesionat serviciul de salubrizare, apoi informeaza pe domnii consilieri ca a
venit cu aceasta propunere in urma controlului comisarilor de la Garda de mediu care
ne-au intrebat daca avem instituita taxa de salubrizare prin hotarare a consiliului local,
avand la baza prevederile din Codul fiscal si legislatia privind protectia mediului. In
continuare prezinta procedura de instituire a acestei taxe si ce a stat la baza propunerilor
privind cuantumul acesteia respectiv 5 lei pentru persoanele fizice si 62 lei pentru
persoanele juridice.

Domnul presedinte de sedinta Delistan Florian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si trece in revista cateva date

prezentate de domnul primar Brates Costel, dupa care solicita ca dupa aprobarea
acestei hotarari sa fie adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare la toti agentii economici
din comuna deoarece toti trebuie sa constientizeze ca toti avem aceleasi drepturi si
obligatii si nu uni se alinieaza la noile cerinte privind salubrizarea iar alti sunt
indiferenti. In acelas context aduce in discutie depozitarea necontrolata a gunoiului de



grajd pe unele strazi satul Maltezi, fiind de parere ca trebuie aplicate sanctiuni deoarece
cu vorba buna nu se mai poate.In asemenea conditii nu se poate tolera , avand in vedere
ca multi nu isi platesc apa cosumata chiar daca este un pret rezonabil.
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca nu este de acord cu aceasta

afirmatie, pentru ca daca nu se platea apa nu aveam cu ce achita facturile de energie
electrica, analizele la apa, apa din subteran si salariile angajatilor.In continuare
precizeaza ca au fost fmalizate noile contracte de furnizare a apei potabile iar de
saptamana viitoare se va merge prin comuna pentru semnarea acestora, ca uterior celor
care nu isi achita debitele acumulate pentru consum apa potabila vor fi deracordati.

Doamna consilier Zainea Ancuta se in scrie la cuvant si este de parare ca trebuie mai
intai sa prevenim printr-o mai ampla informare si atentionare si dupa aceea sa se
sanctioneza, aceste aspecte intra in atributiile viceprimarului si a inspectorului cu
urbanismul.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca viceprimarul discuta in
permanenta cu cetatenii, tinand cont de faptul ca mai tot timpul este pe teren.

Domnul consilier Delistan Florian se inscrie la cuvant si in legatura cu procesul de
informare al cetatenilor este de parere ca eel mai elocvent este distribuirea pubelelor
cand s-a concesionat serviciul de salubrizare, acestea fiind folosite de uni cetateni in alte
scopuri decat eel pentru care a fost dat.

Doamna consilier Zainea Ancuta se in scrie la cuvant si intreaba cum vede situatia
si cum vor fi impusi familiile cu multi copii(ex Fam. Soitarau Gheorghe) avand in
vedere ca au venituri mici, fiind de parere ca nu va face aceasta declaratie de
impunere iar daca va fi impus din oficiu aceasta taxa ii va reduce drastic veniturile
pentru intretinerea copiilor.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca din acest motiv a propus 5
lei pentru a fi un echilibru fata de cei care au contract cu operatorul economic.

Doamna consilier Zainea Ancuta se in scrie la cuvant si intreaba cine le va ridica
gunoiul celor care nu au contract si li se va institui aceasta taxa speciala de salubrizare.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca in cadrul acestui regulament
este prevazut ca deseurile vor fi ridicare de operatorul care activeaza pe raza comunei
dupa un program pe care il va comunica primariei.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-7 voturi pentru( Alvadanei Mita, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Marin
Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea
Ancuta)
- un vot impotriva(Zainea Ancuta)
-o abtinere(Valeanu Ani Titela)

Se adopta HCL nr.30/17.06.2015
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea Regulamentului referitor la inchirierea/constituirea dreptului de
superficie cu titlu oneros asupra unor bunuri din domeniul privat al comunei
Stelnica-initiator Brates Costel.



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 explica succint conditiile prevazute in regulament referitor la
inchirierea/constituirea dreptului de superficie asupra unor bunuri din donieniul privat
al comunei.

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

Doamna consilie.r Zainea Ancuta se in scrie la cuvant si intreaba daca titlul oneros este
similar titlului gratuit.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca titlul oneros inseamna
achitarea unei sume de bani pentru folosinta acelui bun,care se va inchitria sau se va
institui dreptul de superficie tot prin licitatie.

In continuare au loc dezbateri pe marginea acestui regulament intre domnul primar
Brates Costel, domnul secretar Manaila Petrica si domnii si doamnele consilieri.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-7 voturi pentru( Alvadanei Mita, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Marin
Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea
Ancuta)
- un vot impotriva(Zainea Ancuta)
-o abtinere(Valeanu Ani Titela)

Se adopta HCL nr.31/17.06.2015
Alte discutii :

Doamna consilier Valeanu Ani Titela se inscrie laa cuvant si intreaba ce face ca i s-a
spart pubela de gunoi.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca nu ne putem permite sa
cumparam pubele la infinit, o sa cumparam doar pentru cei carora nu li s-a dat.

Domnul consilier Delistan se inscrie la cuvant si aduce in discutie faptul ca exista
legislatie in vigoare care prevede acordarea unor sume de bani familiilor centenare de pe
raza comunei.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca are cunostinta de aceasta lege,
in acest sens pe raza comunelor Bordusani si Vladeni se fac asemenea actiuni anual. In
continuare mentioneaza ca in urma cu doi ani a desemnato pe doamna bibliotecar sa
verifice actele de stare civila, pentru a verifica daca sunt familii care implinesc 50 de
ani de la casatorie iar in urma acestei actiuni s-a gasit doar doua familii, prea putine
pentru a organiza o astfel de manifestare, urmand sa se ia act ca este o propunere pentru
viitor.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si aduce in discutie problema
vizibilitati in curba din zona unde s-a facut acel sens giratoriu si intreaba daca se ia in
calcul retragerea gardului din acea zona .
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca acel imobil impreuna cu terenul



aferent a lost retrocedat in baza iegii 10/2001, proprietarilor de drept , conform acteior
doveditoare si pe vechiul anipla same lit, chiar daca s-a ingustat vizibilitatea in curba
drumului coinunal. In continuare memioneaza ca se ansaieaza sa amptaseze o otdinda<,\j j i c

in acea zona pentru raarirea vizibilitati.
Domnul consilier Rosu Adrian se inscne la cuvant si intreaba daca se rnai schimba

Dornnul primar Brates Costel inter vine si raspunde ca polkisti iocali au fa cut iista ci
unneaza sa vina masina pentru a le schimba.

Doanina consilier Nan Georgeta se inscrie la cuvant si mformeaza ca in zona locuintei
op ] o f^^-r f "^"-"o r^. £*Tp>r*'1~i ~' 1". ''•- . p J ;"j 1 "*">"' '"" '̂  1" ~ ' '','' T =•"% i ̂  f"-;'"---"]~'fi'*i i p-rs o,c\' ̂  •>'/">• o ̂ ''ro, t-T-.r.-^. ,o ,-•• c\j ^ c

,. i~ JL"

solicitand. sa se verifice si acest aspect,
Dornm.il primar Brates Costel intervine si precize'aza ca a luat act de aceasta sesizare si
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cand va venii masina.
Doarnna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba ce activitati se

desfasoara la clubul pensionarilor dm caclrul ceior doua foisoare, exprimandu-si
nemulturnirea ca se consuma bauturi alcolice pe domeniul public.

Dornnul primar Brates Costei infervine si precizeaza ca este gresit spus clubu]
pensionarilor, ci intitulatura este'cercul pensionarilor' deoarece este o intalnire care se
poate realiza si in aer liber, daca era club trebuia sa fie o constructie. In conti.nuare
expiica care au tost motivele pentru prccurarea si arnenajarea aceste iOisor:i"e,

Doarnna consilier Valean1! A.ni 'rltp!:-; se inscrie la cuvant si isi exorima nemulturnirea
cu privire la irnposibilitatea de a se deplasa in condiiii nonnale la rnagazinut din acea
zona, deoarece cei care stau in foisosre consuma bauturi alcoiice si folosesc cuvinte
triviale si jignitoare .

Dornnul primar Brates Costei intervine si precizeaza ca nu este de acord cu consuinul
bauturilor alcolice pe domeniul public si nici im moment nu s-a gandit ca se ;M'-e::ahj:e:s
aceie ibisoare in acea zona pentru a crea avantaje magazinuiui respectiv ci pur si sirnplu
pentru recreerea si protejarea pensionarilor care stateau in curba.

Ne mal flirid discutii domnui presedinte de sediuta Beliistas! Florlan declara
inchisa sedinta ordinara a Consiliuiui Local Stelnica din data de 17.06.2014.

PRESEDINTE SECRETAR,
f!^^\a Peirica


