
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06.11.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr. 193/05.11.2015 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

La sedinta participa un numar de 10 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela , Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica,
Nan Georgeta, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta , domnul

^ Manaila Petrica secretarului comunei, doamna contabil Decu Fanica si doamna
Inspector operator rol Neagu lonelia .

Sedinta 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 informeaza pe domnii consilieri ca nu a finalizat procesul verbal
de la sedinta anterioara, deoarece au fost dezbaterii ample pe fiecare punct si este
necesar consemnarea exacta a discutiilor pentru a nu exista obiectii.

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca au expirat cele trei luni in care a
fost presedinte de sedinta doamna consilier Alvadanei Mita, fiind necesar alegerea unui
alt presedinte.

Domnul consilier Delistan Florian propune pe doamna consilier Dumitrache Mihaela
ca presedinte de sedinta pentru urmatorele trei luni.

Se supune la vot aceasta propunere si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,

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

Se adopta HCL nr.52/06.11.2015
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela prezinta ordinea de zi a

sedintei aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum urmeaza:
l.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 45/2015 privind
aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016- initiator Brates Costel.
2. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 50/2015 privind aprobarea
Organigramei si Statului de functii la Primaria comunei Stelnica- initiator Brates Costel.
3.Alte 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, Nan Georgeta, Zaharia Daniela,
Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se trece la punctul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare pentru



modificarea si completarea HCL nr. 45/2015 privind aprobarea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2016- initiator Brates Costel.

Domnul viceprimar Marin Gica expunerea de motive, dupa care da cuvantul
doamnei Inspector Neagu lonelia.

In continuare doamna inspector Neagu lonelia prezinta detaliat modificarile si
completarile aduse de catre OUGnr. 50/27.10.2015 acelor articole aferente titlului IX
din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, explicand ca in mare parte modificarile si
completarile s-au facut la textul de lege, respectiv s-a inlocuit cuvantul taxa cu impozit,
s-au modificat unele termene pentru depunerea declaratiilor, valorile raman cele
cuprinse in anexa de la hotararea initiala, cu mici exceptii.

Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si mai intai transmite felicitari
doamnei Inspector Neagu lonelia, pentru ca a venit pregatita sa sustina acest punct,
dupa care intreaba cand au aparut aceste modificari si daca a venit avizul de legalitate
pentru hotararea initiala.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca aceasta ordonanta de
urgenta a intrat in vigoare pe 27 octombrie, iar sedinta anterioara a fost pe 22 octombrie
, nefiind posibil sa sa se ia act de aceste modificari la timpul respectiv. In continuare
mentioneaza ca nu s-a primit legalitatea la hotararea initiala iar aceste modificari si
completari ale unor articole din titlul IX al legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
trebuiesc aprobate ca si completari ale hotarari adoptate la sedinta anterioara, chiar
daca nu exista avizul de legalitate, deoarece fac obiectul taxelor si impozitelor pe anul
2016.
Doamna consilier Zainea Ancuta intevine si intreaba de unde s-a propus suma de 400

lei la acel articol cu privire la avizarea functionarii restaurantelor si barurilor,cu
suprafata mai mare de 500 m.p. si daca exista limite minime si maxime prevazute.
Doamna Neagu lonelia intervine si explica ca este unul din articolele modificate, in
legea initiala erau prevazute limite intre 400 si 800 lei, iar acum este de pana la suma
de 800 lei, flind propusa suma de 400 lei.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela,
Zaharia Daniela)
- 1 vot impotriva( Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.53/06.11.2015

Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi; Project de hotarare pentru modificarea
HCL nr. 50/2015 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii la
Primaria comunei Stelnica- initiator Brates Costel.

Domnul viceprimar Marin Gica, prezinta expunerea de motive, dupa care da
cuvantul domnului secretar Manaila Petrica, pentru a da explicatiile de rigoare.

In continuare domnul secretar Manaila Petrica, informeaza pe domnilor consilieri ca



prin aprobarea organigramei si statului de functii avizata de ANFP, exista un post
contractual vacant, respectiv functia de muncitor calificat la Serviciul de administrare a
domeniului public si privat. Avand in vedere cadrul legal prin care primarul poate
infiinta postul contractual de "consilier al primarului " in limita numarului maxim de
posturi aprobate, si contextual actual cand a aparut o situatie imprevizibila, s-a propus
infiintarea acestul post contractual in locul celui vacant de muncitor calificat de la
Serviciul de administrare a domeniului public si privat.Deasemeni precizeaza ca pentru
functiile contractuale nu mai este necesar avizul ANFP, acesta vizeaza doar functiile
publice, drept pentru care consiliul local apoba in conditiile legii, la propunerea
primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al
primarului ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de
functii ale regiilor autonome de interes local.
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri la

dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba care este situatia

neprevazuta pentru ca trebuie sa fie in cunostinta de cauza domni consilieri, pe de alta
parte este nemultumita ca se renunta la postul contractual aprobat pentru angajarea
unei persone pe acel buldoescavator. In aceeasi ordine de idei doreste sa stie care sunt
atributiile acestui consilier al primarului, avand in vedere ca avem viceprimar . In
continuare intreaba cine vine pe postul contractual de consilier al primarului, pe un
salariu minim pe economie.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca din punctul sau de vedere
acest consilier este mana dreapta a primarului, in ceea ce priveste respectarea legii, fiind
direct implicat in punerea in aplicare a programului si proiectelor acestuia.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca este la latitudinea
consiliului local sa stabileasca ce este mai important, intre infiintarea acestui post si
mentinerea postului existent pentru angajarea unei persoane pentru utilajul achizitionat.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba daca in aceasta
situatie mai poate fi angajat muncitor pentru utilaj sau cine va lucra pe acesta.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca in masura in care se
aproba infiintarea acestui post, nu mai poate fi angajat muncitor pentru acel utilaj,iar
in aceasta situatie va lucra soferul angajat, avand invedere ca are permis categoria C.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea cu
privire la ce mentionate de domnul secretar Manaila Petrica, considerand ca pe acel
utilaj trebuie sa activeze o persoana calificata pentru a nu se ajunge in situatia sa se dea
cu 'subsemnatuP, mentinandu-si punctul de vedere pentru a ramane in organigrama
postul contractual de muncitor calificat.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si mentioneaza ca aceasta este propunerea
primarului, fiind facuta in temeiul legii, urmand ca prin vot sa se aprobe sau sa nu se
aprobe.Deasemeni precizeaza ca acest post de consilier al primarului nu este ceva nou in
administratia publica, fiind legiferat si uzitat de ceva timp , de alte administratii locale
comunale, orasenesti si municipale.



Doamna Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca se are in vedere interesele si
necesitatile conducerii institutiei sau a aparatului din subordine in detrimentul
necesitatilor si nevoilor cetatenilor .

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-7 voturi pentru ( Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate
Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Zaharia Daniela ).
- 3 voturi impotriva(Alvadanei Mita, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)
Se adopta HCL nr.54/06.11.2015
Alte discutii:
Domnul secretar Manaila Petrica informeaza pe domni consilieri ca trebuie sa piece

pentru ca are o problema, pentru care nu suporta amanare.
Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita domnului secretar ca la

sedinta urmatoare sa i se puna la dispozitie o situatie si un raport de activitate al
aparatului de specialitate al primarului precum si o situatie a activitatii Serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta.In continuare isi motiveaza aceasta solicitare prin
faptul ca vrea sa stie daca la un moment dat, poate fi trasa la raspundere pentru
acele acte de autoritate intocmite de acest serviciu si supuse spre aprobare.
Deasemeni face referire la cadrul legal care prevede ca poate solicita aceste
documente in calitate de consilier local si nu este de acord sa raspunda solidar pentru
faptele altora.

Domnul consilier Delistan Florian intervine si precizeaza ca fiecare consilier are
obligatia sa faca anual un raport de activitate si ca fiecare trebuie sa respecte legea
iar raspunderea este individuala.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si face referire la reparatiile
facute in ultimi ani la cladirile din patrimoniul comunei, afirmand ca este un lucru
bun, ocazie cu care solicita sa fie puse la dispozitia consiliului local, planurile si
autorizatii cu privire la securitatea la incendiu.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca toate investitiile au fost
aduse la cunostinta consiliului local, cand s-a aprobat bugetul local si ulterior
rectificarile de buget, iar in ceea ce privesc planurile pentru situatii de urgenta,
acestea au fost aprobate de consiliul local. In continuare isi exprima nemultumirea
pentru faptul ca functionarii din aparatul de specialitate sunt desconsiderati.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si mentioneaza ca nu s-a referit la modul
cum au fost cheltuiri bani ci la problemele pe linie de situatii de urgenta.

In continuare au loc discutii cu privire la acest aspect, intre doamna consilier
Zainea Ancuta si doamna contabil Decu Fanica.
Nu mai sunt discutii drept pentru care doamna presedinte de sedinta Dumitrache

Mihaela declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
06.11.2015.

INTE SECRETAR,
he Mihaela JvTaftaila/ftetrica


