
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19.03.2015 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.43/18.03.2015 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 informeaza pe domnii consilieri ca procesul verbal de la sedinta
anterioara va fi supus spre aprobare in sedinta ordinara din aceasta luna, avand in vedere
ca au fost convocati in sedinta de indata si nu s-a luat act de continutul acestuia.

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 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. - initiator
primar Brates Costel
2.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. Proiect de hotarare

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 - initiator primar Brates Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta expunerea de motive dupa care da cuvantul

doamnei contabil Decu Fanica .Doamna contabil explica in in ce consta rectificarea
bugetului local, facand referire la OUG nr. 83/2014 prin care s-a stabilit sa se plateasca
anticipat profesorilor, prima si a doua transa pentru hotararile judecatoresti aferente
anului 2016. Avand in vedere ca sumele au fost primite dupa ce s-a aprobat bugetul
local, este necesar transferul sumelor necesare din trimestrele III si IV in trimestrul I,
pentru a avea prevedere bugetara, sa fie platiti profesorii pana la sfarsitul trimestrului.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea cu
privire la actul de invatamant raportat la drepturile salariale acordate cadrelor didactice .
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Doamna contabil Decu Fanica intervine si raspunde ca suntem obligati prin lege ca
pana la finele primului trimestru sa le fie plarite cele doua transe aferente anului 2016.

Domnul consilier Delisttan Florian se inscrie la cuvant si intreaba cate cadre
didactice sunt la scoala.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si raspunde ca sunt 18,59, pentru ca sunt cu
norme diferite, iar fara personal auxiliar si secretar care sunt cu norma intreaga raman
15,89.

Domnul primar Brates Costel, intervine si precizeaza ca profesorii nu sunt trasi la
raspundere daca elevii nu iau capacitatea sau bacalaureatul, pe cand primarul, pentru
documentele semnate, este verificat si cercetat de toate institutiile statului(curtea de
conturi, politie, parchet, DNA).In continuare face referire la modul general, de
activitatea cadrelor didactice, care lasa de dorit si nu are speranta ca se va remedia in
curand.

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.11/19.03.2015
Alte discutii:
Ne sun discutii domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian declara inchisa

sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica din data de 19.03.2015.
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