
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PRQCES VERBAL

Incheiat astazi 28.03.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 17,00 in baza Dispozitiei primarului nr.44/20.03.2015 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 11 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avrani
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, VaSeanu Ani Titela, Zainea Ancuta,
domnul primar Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului comunei.

Sedinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este
/•-- legal constituita fiind prezenti 31 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 Rosu Adrian prezinta si supune la vot ordinea
de zi a sedintei aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum
urmeaza:
1. Project de hotarare pentru completarea HCL nr.49/2014, privind impozitele si
taxele locale pe anul 2015- initiator Brates Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei §colare pentru anul scolar 2015/2016-
initiator Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de eliberare a atestatului de producator
si carnetul de comercializare a produselor agricole- initiator Brates Costel
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii spatiului in suprafata de 30 mp,
cabinetului medical CMI Dr. GHEORGHE AMELIA- initiator Brates Costel
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada
2014-2020 la comuna Stelnica- initiator Brates Costel
6.Alte discutii.

Domnul primar intervine si propune mai intai scoarerea de pe ordinea de zi a
punctului 5, respectiv 'Aprobarea Stategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-
2020, din motive objective si apoi completarea ordinei de zi cu doua puncte si anume ;

1. Aderarea UAT Stelnica la Asociatie GAL Danubius lalomita-Braila.
2. Rectificarea bugetului local pe anul 2015.
In continuare explica punctual domnilor consilieri. motivele pentru care este
necesara completarea ordinei de zi.



Doarana consilier Zainea Acuta, intervine si precizeaza ca la punctul 4 de pe ordinea
de zi, trebuia sa se vina mai intai cu un proiect de hotarare privind rezilierea
contractului de concesiune cu CMI Dr.Staicu Liliana.
Doninul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca prin adresa primita de la

CASA JUDETEANA PENTRU ASIGURARI DE SANATATETE lalomita, ne-a
comunicat ca de la 1.04.2015, inceteaza contractul de furnizare de servicii medicale in
asistenta medicala primara, incheiat cu CMI Dr. Staicu Liliana, drept pentru care si
contractul de concesiune al spatiului inceteaza de drep.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca exista stipulat in contractul
de concesiune, ca.acesta iceteaza in situatia cand nu se mai desfasoara activitate
medicala in spatiul respectiv.

Doamna. consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba cum vor fi incetate raporturile
juridice cu privire la acest contract.

Doninul primar Brates Costel intervine si propune ca in cuprinsul hotararii cu privire
la concesionarea spatiului, sa fie trecut si uri articol separat privind aprobarea incetarii
contractului de concesiune cu CMI Dr. Staicu Liliana.

Se supune la vot ordinea de zi completata, dupa cum urmeaza ;
1. Proiect de hotarare pentru coinpletarea HCL nr.49/2014, privind impozitele si
taxele locale pe anul 2015- initiator Brates Costel.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015/2016-
initiator Brates Costel.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de eliberare a atestatului de producator
si cametul de comercializare a produselor agricole- initiator Brates Costel
4. Proiect de hotarare privind aprobarea coneesionarii spatiului in suprafata de 30 mp,
cabinetului medical CMI Dr. GHEORGHE AMELIA- initiator Brates Costel
5. Proiect de hotarare privind aderarea UAT Stelnica la Asociatia GAL Danubius
lalomita-Stelnica- initiator Brates Costel.
6. Rectificarea bugetului local pe anul 2015.
7. Alte discutii.

si se voteaza cu :
-11 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,

Delistan Fiorian, 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 an nine : 1. Proiect de hotarare pentru
completarea HCL nr.49/2014, privind impozitele si taxele locale pe anul 2015- initiator
Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive dupa care explica faptul ca la controlul pe stare civila a fost rnentionat in
procesul verbal ca observatie, lipsa acestei hotarari.

Doninul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca taxa de divert pe cale
administrativa, face parte.din taxele speciale prevazute de Codul fiscal si este in suma
fixa, respectiv 500 lei.



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

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si considera ca este o suma mare,
drept pentru care propune sa se diminueze aceasta taxa.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca este de aceeasi
parere.

Domnul secretar mariaila Petrica intervine si mentioneaza ca nu este posibil sa se
diminueze deoarece este in suma fixa stabilita prin lege, consiliul local doar se
conformeaza.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Deiistan

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

Se adopta HCL nr. 12/28.03.2015
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015/2016-initiator Brates Costel.
Domnul primar Brates Coste! prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive

dupa care face referire la discutiile purtate la sedinta de comisie insensul ca s-au depus
si se depun eforturi subsantiale din partea autoritatii locale pentru mentinerea retelei
scolare in forma actuala, dar in viitorul apropiat nu va mai fi posibil, avand in vedere
ca numarul copiilor care vor intra la scoala este din ce in ce mai redus.

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

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si propune ca prescolarii de la
Maltezi sa fie dusi la Gradinita de la Stelnica iar cei din ciclul gimnazial sa invete
dupa amiaza la Scoala Stelnica.In continuare intreaba care este numarul necesar de
elevi pentru a functiona in aceasta forma propusa si avizata.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca nu ne aproba Inspectoratul
Scolar, functionarea retelei scolare intr-o singura locatie. In ceea ce priveste numarul de
elevi, precizeaza ca in prezent functionarea este la limita, in sensul ca in fiecare clasa
trebuie sa fie tin nurnar minim de 10 elevi, fapt ce se realizeaza cu copii care au certificat
de incadrare in grad de handicap cu diagnosticul - redus mirital.

Doamna consier Avram lonela se inscrie la cuvant si intreaba ce destinatia va fi data
scolii de la Maltezi in cazul ca nu fa mai funciona in viitor ca scoala, fiind de parere ca
se va distruge intr-un timp foarte scurt.

In continuare domnul primar Brates Costel informeaza pe domnii consilieri despre
lucrarile de reparati care se vor mai face la scoala Maltezi, totodata aducand in discutie
nivelul scazut al actului de invatamant cat si despre faptul ca functionarea retelei
scolare va suporta modificarii in viitor, datorita natalitatii scazute. In cazul in care
Scoala de la Maltezi nu va mai functiona, domnul primar Brates Costel propune ca
destinatia acelei cladiri va fi de central AFTER-SCHOL, unde copii isi vor pregatii
lectiile pentru a doua zi impreuna cu profesorii, care va necesita cheltuieli suplimetare



pentru intretinere .
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;

-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan
FJorian, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr. 13/28.03.2015
Se trece la proiectui nr.3 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea taxelor de eliberare a atestatului de producator si carnetul de
eomercializare a produse!or agricole- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectui de hotarare si expunerea de
motive .

Doinnul secretar Manaila Petrica intervine si explica domnilor consilieri de ce este
necesar aprobarea acestor taxe, avand in vedere nolle reglementari cu privire la atestatul
de producator si carnetul de eomercializare al produselor agricole.

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

Nu sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentriif Alvadanei Mita, Avrarn lonela, Dumitrache Mihaela, DeSistan

Florian, Ipate Valerie lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Vaieanu Ani TiteSa, Zamea Ancuta)

Se adopta HCL nr.14/28.03.2015
Se trece la proiectui nr.4 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aprobarea concesionarii spatiului in suprafata de 30 mp, cabinetului medical CMI
Dr. Gheorghe Amelia- initiator primar Brate§ Costel.

Doamna Consilier Zainea Ancuta intervine si propune completarea proiectului de
hotarare ,mai intai cu aprobarea incetarii contractului de concesiune incheiat cu CMI
Dr. Staicu Liliana, dupa care aprobarea concesionarii spatiului pentru CMI Dr.
Gheorghe Amelia.

Domnul primar Brates Costel prezinta proiectui de hotarare si expunerea de motive
in forma completata.

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

Domnul consiler Rosu Adrian se inscrie la cuvant si afirma ca nu o cunoaste pe
aceasta doctora, dar este de parere ca nu este cazul sa ne grabim.

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza pe domni consilieri despre
demersurile pe care le-a intreprins de cand este primar cu privire la activitatea
domnisoarei dr Staicu Liliana, avand la baza sesizarile cetatenilor care erau pacientii
acesteia. In continuare detaliaza toate discutiile avute in cadrul intalnirilor cu
presedintele casei judetene cu privire la activitatea necorespunzatoare a dr Staicu
Liliana.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si precizeaza ca se astepta sa vina
doctora Moldoveanu.



Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvat si afirma ca se astepta sa vina
doctoral Lungu, avand in vedere ca are in dotare aparatura medicala performanta, fund
de parere ca ne-am grabit si ca nu s-a stiut de plecarea doctoritei Staicu Liliana.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant, avand aceeasi parere si ca
trebuia sa fie mediatizata vacantarea acestui post. In continuare intreaba ce reprezinta
cei 30 m.p.

Domnul primar intervine si precizeaza ca in urma cu trei saptamani a venit dr. Lungu
la primarie si a intrebat daca este de acord sa vina la Stelnica si i-a spus sa depuna cerere
pentru spatiu, dupa care a plecat si nu a mai dat nici un semn.In ceea ce priveste
suprafata de 30 m.p. propusa pentru concesionare, reprezinta sala de tratamente si
cabinetul mediculur.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si propune ca spatiul unde a activat
asistentul comunitar sa fie concesionat pentru a se aduce un ecograf sau aita aparatura de
specialitate si sa se faca publicitate in acest sens.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca a avut in vedere acest aspect
cartd a propus doar concesionarea celor 30 m.p.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba ce program va avea
doctora Gheorghe Amelia, avand in vedere ca are cabinet si la Fetesti.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca programul il stabileste Casa de
sanatate.

Domnul Delistan se inscrie la cuvant si informeaza despre barfele care se vehiculeaza
in comuna, precurn ca « am sarit din lac in put » .

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza pe domnii consilieri cu privire
la discutiile purtate cu presedintele casei judetene in ceea ce priveste rezilierea
contractului cu dr. Staicu Liliana si ceea ce isi doreste de la medicul care va veni.'

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba daca doctorita
Gheorghe stie de aceste conditii , pentru ca este posibil sa ne trezim ca vine cu asistenta

r^. din alta parte.
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca aceste conditii le cunoaste si

ca presedintele casei de asigurari i-a confirmat ca doctoritei Gheorghe Amelia i-au fost
reziliate contractele pentru activitatea din Spital si cu Primaria Fetesti.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si aduce in discutie redeventa de
1 euro, considerand ca este foarte mica, tinand cont de faptul ca medici de familie sunt
platiti bine. In acelasi timp ridica un semn de intrebare cu privire la modul cum vom
justifica acea majorate a redeventei de 15 euro pentru Dr. Staicu Liliana, care va
considera ca redeventa a fost majorata pentru a fi data afara.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca acea hotarare a fost anulata,
iar in ceea ce priveste redeventa aceasta se stabileste in conformitate cu HG nr.885/2004
care prevede ca pentru 5 ani va fi 1 euro /nip/an, iar dupa aceasta perioada pretul se va
negocia la nivelul pietei.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si confirma cele spuse de domnul primar,
dand citire textului de lege care face referire la acest aspect.



In contlnuare au loc discutii intre domnul primar si domnii consilieri cu privire la
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca prin contract si anume ; zilnic 5 ore
program pentru medic : asistenta sa fie din comuna si tratament la domiciliu pentru
persoanele netrasportabile.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentr«( Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Deiistan Florian, Ipate
Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela,, Zainea
Ancuta).
- mi vot impotriva(A3vadanei Mita)
- o abtinere(Valeanu Ani Titela)

Se adopta HCL nr. 15/28.03.2015
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

aderarea UAT Steinica la Asociatia GAL Danubius lalomita-Stelnica- initiator Brates
Costel.

Domnul primar Brates Costel, inforrneaza pe domnii consilieri ca GAL Dunarea de
Jos , Subregiunea Bordusani-Giurgeni isi schimba titulatura si va deveni GAL Danubius
lalomita-Braila, deoarece s-au at!Hat la acesta asociatie si un numar de opt UAT-uri din
judetul Braila, se va constituit ca o Asociatie(ONG) noua, pentru a putea raspunde
cerintelor Ministerului Agiculturii pentru perioada 2014-2020. In continuare da citire e-
mailului primit de la Gal Dunarea de Jos, prin care ne informeaza despre documentele
intocmite si ce documente mai sunt necesare pentru infiinrea acestei asociatii, respectiv
Rezervarea de Denumire, Statutul si Actui contiiutiv si modelul Hotararii de consiliu
local ce trebuie sa se emita de toti parteneri. Dupa care informeaza pe domnii consilieri
cu privire la sumele aiocate fiecarui partener in exercitiul bugetar 2007-2014.

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 intreaba de cate proiecte au
beneficiat UAT-urile in exercitiul bugetar incheiat si prin infiintarea noului GAL daca
este posibil fmantarea unui proiect comun pentru aducerea gazelor.

Domnul prima Brates Costel intervine si raspunde ca toate au beneficiat de cate un
proiect, exceptie facand Steinica si Yalea Ciorii care au beneficiat de cate dona proiecte.
Cu privire la alimentare cu gaze, precizeaza ca este o investitie de amploare si sumele
repartizate nu pot acoperi aceasta investitie.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihae!a, Deiistan

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

Se adopta HCL nr. 16/28.03.2015
Se trece la proiectul nr.6 de pe ordinea de zi si anume ; Proiect de hotarare privind

rectificarea bugeului local pe anul 2015- initiator Brates Costel.
Domnul primar Brates Costel, informeaza pe domnii consilieri ca a primit de la o

asociatie nonguvemamentala, sponsorizare in valoare de 6 mil de lei, pentru acordarea



de cadouri persoanelor vasnice cu ocazia sarbatorilor de Pasti, drept pentru care propune
rectificarea bugetului local cu aceasta suma.In continuare explica ce produse se va
achizitiona din suma primita si care este suma pe familie.

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

Nu sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avrani lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan

Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, VaSeanu Ani Titeia, Zainea Aneuta)

Se adopta HCL nr.17/28.03.2015
Alte discutii :
Doamna consilier Zainea Aneuta se inscrie la cuvant si solicita sa fie schimbate

becurile arse de la iluminatul public, avand in vedere ca se apropie sarbatorile pascale.
Domnul prima Brates Costel intervine si precizeaza ca iista cu becurile arse este facuta

de politisti locali, avem procurate 200 becuri si urmeaza saptamana viitoare sa chemam
operatorului cu masina din dotare, pe care 1-am contractat, pentru a le schimba,
impreuna cu angajatii de la Statia de apa.

Doamna consilier Zainea Aneuta se inscrie la cuvant si intreaba de unde au fost
achizitionati acei molizi, care au fost plantati la Scoala Stelnica.

Domnul prima Brates Costel intervine si precizeaza ca au fost procurati de la
pepiniera Ocolului Silvic Fetesti cu suma de 50 Ron/bucata. In continuare informeaza
pe domnii consilieri, ca vor fi plantati si in alte iocuri publice (statiile de autobuz,
pare wile de joaca )

Ne mai fiind discutii domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian declara.inchisa
sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 28.03.2015.

PRESEDINTE SECRETAR,
osu Adrian Majiaila Pe,trica


