
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27.11.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.202/20.11.2015 si Legea
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 Valeriu lonut, Marin Gica,

-̂  Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta
, domnul Manaila Petrica secretarului comunei si 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.

Inainte de inceperea propriuzisa a sedintei, domnul secretar Manaila Petrica da citire
Ordinului nr. 3507 23.11.2015, al Institutiei Prefectului-judetul lalomita, privind
constatarea incetarii mandatului de primar a domnului Brates Costel.
In cotinuare ii invita pe domnii consilieri sa isi exprime eventualele obiectii pe

marginea proceselor verbale de la ultimele doua sedinte .
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita lamuriri cu privire la

procesul verbal din data de 06 noiembrie ,care a fost pus la dispozitia consilierilor de
doua ori, mentionand ca nu a sesizat nici o diferenta.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca diferenta intre cele doua
procese verbale este rezultatul votului, care a fost redactat gresit in eel initial, respectiv
a fost neconcordanta intre numarul voturilor 'pentru' si persoanele nominalizate precum
si nominalizarea doamnelor consilier Zainea Ancuta si Valeanu Ani Titela care au votat
impotriva si la voturi 'pentru', aspecte sesizate de doamna presedinte de sedinta
Dumitrache Mihaela, drept pentru care am corectat acele erori din procesul verbal si 1-
am inaintat domnilor consilieri.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si mentioneaza ca la punctul doi
de la ultima sedinta, isi aduce aminte ca au fost patru voturi impotriva.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si intreaba care afost al patrulea vot
'impotriva'

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca este vorba de domnul Ipate
lonut. Domnul secretar Manaila Petrica il roaga pe domnul consilier Ipate Valeriu lonut
sa precizeze cum a votat la acel punct. Acesta mentioneaza ca a votat 'pentru '

Domnul consilier Delistan Florian se inscrie la cuvant si precizeaza ca a vazut
ridicata mana domnului Ipate atunci cand s-a votat'pentru'.

Domnul secretar intervine si mentioneaza ca important este pozitia exprimata de
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domnul consilier Ipate lonut.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si face referire la procesul

verbal de la sedinta din lima anterioara, solicitand domnului secretar sa fie consemnate
in procesul verbal interventiile sale asa cum sunt exprimate, cuvant cu cuvant, deoarece
a constatat ca se da alt sens luarilor sale de pozitie pe marginea punctelor de pe ordinea
dezi.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca nu este de acord cu cele
afirmate de doamna consilier Zainea Ancuta, deoarece in toate procesele verbale sunt
consemnate interventiile acesteia asa cum sunt exprimate , cu toate ca in multe situatii
se vorbeste unul peste altul, si se intrerup ceilalti interlocutori, nefiind posibil sa isi
duca ideia pana la capat. In continuare propune doamnei consilier Zainea Ancuta sa ii
puna la dispozitie inregistrarea unei sedinte, pentru a redacta procesul verbal, pentru se
convinge de acest fapt.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela , Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )

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 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates
Costel.
2. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 13/2013 privind aprobarea
prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General la comuna 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, Rosu Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Titela)

- o abtinere ( Zainea Ancuta)
Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind

rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates Costel.
Domnul viceprimar Marin Gica, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de

motive, dupa care da cuvanul doamnei contabil Decu Fanica.
In continuare doamna contabil Decu Fanica informeaza pe domnii consilieri ca s-au

primit banii de la CRFIR Bucuresti, pentru buldoescavator,si se maresc veniturile cu
suma de 343.093 lei, dupa care detaliaza cum au fost repatizata pe capitole de
cheltuieli. In aceeasi ordine de idei, mentioneaza ca prin hotararea Consiliului Judetean
s-a alocat suma de 145 mii lei din care 45 mii pentru echilibrarea bugetului local si 100
mii lei pentru reparatii drum comunal si detaliaza cum au fost repartizati pe capitole de
cheltuieli.Mai informeaza ca se maresc veniturile cu suma de 6 mii lei la capitolul
'invatamant'care a fost alocata de AJFP lalomita prin doua adrese si prezinta detaliat



cum ail fost repartizati bani pe capitole de cheltuieli.
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 ce s-a discutat la

comisie precum si despre ce drum comunal este vorba.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca este vorba de DC 8, ce

face legatura intre comuna Stelnica si comuna Bordusani, pe partea de jos, care intr-o
prima etapa a fot pietruit pe o lungime de 1180 m.l, cu suma de 100 mii lei alocata
anterior, urmand ca de suma primita acum, sa se continuie pietruirea pe o lungime
echivalenta cu prima etapa.Mai precizeaza ca in prima etapa s-a pietruit pana in
apropierea fostului sat Retezatu iar acum se va pietrui pana la limita de hotar cu comuna
Bordusani, pe aceeasi lungime cu, avand in vedere ca este vorba de o suma similara cu
prima, bani ce nu pot fi utilizati in alta parte.

Doamna consilier Zainea Ancuta se insrie la cuvant si intreaba cine va circula pe
acest drum si care este scopul si utilitatea acestei investitii pentru comuna Stelnica,
considerand ca prin aceasta investitie se faciliteaza circulatia hotilor din satul Cegani.

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca pe acest drum comunal pietruit
pot circula in mod corespunzator pe toata perioada anului, carutele , utilajele agricole,
care au interes sa se deplaseze dintr-o comuna in alta, fiind o allternativa la drumul
national, unde acestea au restrictii de circulatie. In continuare mentioneaza ca este si in
folosul comunitatii noastre, avand in vedere ca aproape de limita cu comuna Bordusani
este amplasata acea platforma pe care se depoziteaza deseurile din demolari, aprobata
de catre consiliul local.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine precizeaza ca venit cu aceasta intrebare
pentru ca in opinia sa trebuie vazut care sunt prioritatile, facand referire la unele strazi
din comuna care au o latime mare, si nu este pusa piatra suficienta, cat si acele strazi
unde locuiesc persoanele care au nevoie de dializa unde trebuie sa aiba acces
ambulanta in permanenta.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si explica inca o data ca acesti bani sunt cu
destinatie speciala pentru drumuri comunale, iar in comuna sunt strazi, care sunt
reparate din veniturile bugetului local.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si mentioneaza ca a observat
la distribuirea sumelor pe capitole de cheltuieli faptul ca s-au alocat sume pentru
investitia ' extindere sistem de canalizare si Static de epurare', solicitand cateva
explicatii.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si explica ca s-au prins sume, deoarece s-au
inceput lucrarile la aceasta investitie , respectiv a fost introdusa conducta de canalizare
pe strazile Cimitirului si Lalelelor din satul Stelnica.In continuare precizeaza ca pentru
aceasta investitie avem cota de fmantare de 25% , iar din lucrarile executate va fi
platita suma aferenta pana la finele anului, urmand ca prima cerere de tragere de la
AFM safie inluna aprilie 2016.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si solicita explicatii cu privire la suma



alocata pentru achizitia de carte la Biblioteca.
Doamna Decu Fanica intervine si precizeaza ca exista o oferta pentru achizitie de

carte cu o reducere de 35%, pentru care doamna bibliotecara a facut comanda pentru
cumparare.
Doamna Zainea Ancuta intervine si intreaba daca mai au loc cartile in biblioteca. In

continuare afirma ca este un lucru bun aceasta achizitie.
Doamna contabil Decu Fanica intervine si face precizarea ca au loc, pentru ca nu s-a

mai facut achizitie de carte din anul 2013, iar cartile care se vor procura sunt cerute de
copii si profesori.

In continuare doamna contabil Decu Fanica raspunde la intrebarile doamnei consilier
Zainea Ancuta cu privire la destinatia sumele primite si repartizate la capitolul
'invatamant'

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela)
-un vot impotriva( Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.5^/27.11.2015
Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi ; Proiect de hotarare pentru

modificarea HCL nr. 13/2013 privind aprobarea prelungirii valabilitatii
Planului Urbanistic General la comuna Stelnica- initiator Brates Costel.
Domnul viceprimar Marin Gica, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de

motive, dupa care da da cuvantul domnului secretar Manaila Petrica pentru
explicatiile de rigoare.

Domnul secretar Manaila Petrica explica domnilor consilieri cu lux de amanunte
cadrul legal care permite acest aspect precurn si motivul pentru care este necesar
prelungirea PUG-ului actual cu inca doi ani, respectiv pana la data de 23 septembrie
2017. In continuare precizeaza ca ca la acest moment, din lucrarea de actualizare
PUG la comuna Stelnica, contractata in anul 2014, prestatorul ne-a predat toata
documentatia scrisa si desenta, fiind la faza de obtinere a avizelor, drept pentru care
nupoate fi aprobat pana la 31 decembrie 2015, cand expira si valabilitatea PUG-
ului actual.In acest context trebuie sa avem PUG-ul existent valabil pana la
aprobarea celui nou, pentru a putea emite acte de urbanism, respectiv certificate de
urbanism si autorizatii de construire.
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 solicita lamuriri cu privire

la prelungirea termenului de valabilitate a PUG-ului, dupa care intreaba daca este
sigur ca acesta a fost prelungit o singura data.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca PUG-UL actual a fost
aprobat in anul 2002 prin HCL nr. 28/24.09.2002, fiiind valabil 10 ani, dupa care in
anul 2013 a fost prelungit pana la 31 decembrie 2015, in baza OUG nr.85/2012, care



a modificat art. 46 din legea 350/2003 privind urbanismul, ce a dat dreptul
autoritatilor locale sa prelungeasca PUG-urile care au expirat, cu inca 3 ani, lar
ulterior acelasi articol a fost modificat prin legea nr. 191/2013, cand termenul de
prelungire s-a marit la 5 ani. In conditiile acestea s-a propus prelungirea PUG-ului
cu inca doi ani. In continuare raspunde la intreabarea doamnei consilier Zainea
Ancuta si afirma ca este vorba de o singura prelungire a PUG-ului existent.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta ,)
Se adopta HCL nr.5^/27.11.2015
Alte discutii :

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba de situatia becurilor arse de
la iluminatul public.

Domnul viceprimar Marin Gicaa intervine si explica ca au fost schimbate toate
becurile arse din Stelnica , cu masina societatii prestatoare, iar in zilele urmatoare va
veni sa le schimbe si in Maltezi .In satul Stelnica s-au schimbat 54 de becuri arse,
dovada fiind procesul verbal de interventie.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba daca se vor mai executa
lucrari de pietruire pe strazi si daca mai este in stoc piatra.
Domnul viceprimar Marin Gica intervine si raspunde ca urmeaza sa sa mai fie

pietruite strada Bacului la Stelnica si pe strada Bujorilor la Maltezi, unde locuiesc
persoane care fac dializa si trebuie sa ajunga ambulanta.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si aduce in discutie probleme
de ordine publica, doleantele comunitatii, respectiv situatia catarilor romilor din
Vlasca, care au ajuns pana la cimitir, fiind de parere ca trebuie sa intervenim cu
politia locala pentru a stopa acest aspect.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca politisti locali,
lucreaza pe timp de noapte, iar acesti catari au fost adusi la oborul de gloaba de la
primarie de catre reprezentantii exploatatiilor agricole, care i-au gasit pe culturi si nu
au fost dati luati cand proprietarii acestora au platit taxa, stabilita de consiliul local
iar in unele cazuri au fost tinuti si doua saptamani la obor.Daca au ajuns si la cimitir,
cetatenii trebuie sa se mobilizeze pentru ai aduce la obor, numai asa putem stopa
acest fapt.
Nu mai sunt discutii drept pentru care doamna presedinte de sedinta Dumitrache

Mihaela declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
27.11.2015.

SECRETAR,
itifache Mihaela MaAaila ~
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