
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22.10.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr, 171/16.10.2015 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 , Deiistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria "fount, Marin Gica,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta
domnul primar Brates Costel, domnul Manaila Petrica secretarului coraunei si doamna
Inspector operator rol Neagu lonelia .

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 invita pe domnii consilieri sa isi exprime eventualele obiectii pe
marginea procesul verbal de la sedinta anterioara.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea cu
privire la modul cum a fost redactata interventia sa, referitor la reparatile la cele doua
strazi reabilitate in anul 2014, in sensul ca nu s-a mentionat denumirile acestora ,
enuntate in interventia sa, considerand ca se putea intelege ca este vorba de orice strada
din comuna.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca va completa procesul
verbal cu aceste mentiuni.

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

Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita prezinta ordinea de zi a sedintei
aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum urmeaza:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.
2. Proiect de hotarare privind organizarea structurii de specialitate cu atributii in
domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de constructii in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta a autoturismului DACIA
LOGAN cu nr. de inmatriculare IL 66 PCS, la Politia Locala Stelnica.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului dreptului de folosinta a
autoturismului DACIA SOLENZA cu nr. de inmatriculare IL 12 PCS, de la Politia
locala Stelnica la Serviciul de Alimentare cu apa al comunei Stelnica.



S.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anu!2016.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei Si Statului de functii la Primaria
comunei Stelnica.
T.Proiect de hotarare privind privind aprobarea utilizarii de catre Scoala Gimnaziala cu
clasele I-VIII Maltezi, a spatiilor scolare apartinand domeniului public al comunei
STELNICA.
S.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-11 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela , Delistan Florian, Dumitrache

Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosn Adrian, Zaharia
Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta)

Se trece la punctul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Protect de hotarare privind
aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care precizeaza ca documentatia cu propunerile pentru taxele si
impozitele locale au fost puse la dispozitia domnilor consilieri la sedinta de comisiei,
unnand ca in cadrul sedintei sa fie discutate pe larg.

In continuare doamna inspector Neagu lonelia prezinta propunerile facute pe
fiecare articol in parte conform titlului IX din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba de ce nu se acorda
bonificatie si la persoanele juridice, daca platesc integral impozitul pana la 31 martie si
daca codul fiscal prevede acest lucru.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca nu s-a aplicat niciodata, cu
toate ca este prevazut in lege, motivul fiind acela ca se reduc veniturile bugetului local.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca din punctul sau de vedere
se face o discriminare intre persoanele fizice si juridice . In continuare isi detaliaza
aceasta parere tinand cont de faptul ca prin aceasta facilitate pot fi atrasi sa investeasca
pe raza comunei si ca se pot incasa mai multi bani la buget in primul trimestru al
anului, venind cu propunerea sa fie acordata bonificatie si persoanelor juridice.
Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca este de acord cu aceasta

propunere, dar trebuie sa tinem cont ca in anul 2016 , la sectiunea dezvoltare , avein cota
de cofinantare de 25% pentru investitia "Extindere sistem de canalizare si static de
epurare" cu toate acestea ramane la aprecierea domnilor consilieri propunerea facuta.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si face precizarea ca in conformitate cu
prevederile din codul fiscal bonificatia se acorda contribuabililor per ansamblu si nu este
cazul sa facem distinctie intre persoanele fizice si juridice.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si mentioneaza ca a adus in discutie acest
aspect, pentru ca este propunere ca la persoanele juridice sa nu se acorde, cu toate ca
in acceptiunea legii contribuabili sunt persoanele fizice si juridice.



Domnul consilier Delistan Florian se inscrie la cuvant si este de parere ca nu se face
discriminate la acordarea acestei bonificatii pentru plata integrate a impozitelor, avand
in vedere ca persoanele juridice au alte facilitati conferite de lege.

Doamna consilier Zainea Ancuta, intervine si precizeaza ca s-a referit la facilitatea
conferita de lege si persoanelor juridice care isi platesc impozitele pana la 31 martie ,
fiind o masura benefica si pentru autoritatea locala, in sensul ca se alimenteaza bugetul
in prima parte a anului si se pot implementa proiecte de investitii, cu toate ca este
constienta ca societatile care au de platit impozite de 100 mii lei sau 400 mii lei, o fac
la cele doua termene prevazute de Codul fiscal, respectiv 31 martie si 30 septembrie.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca veniturile bugetului local are
la baza masa impozabila existenta iar atat veniturile cat si cheltuielile sunt impartite pe
trimestre, avand in vedere experienta anilor anterior!.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si informeaza pe domnii consilieri ca din
punctul sau de vedere trebuie sa fie acordata bonificatie atat persoanelor fizice cat si
celor juridice care platesc impozitele integral pana la data de 31 martie 201 6.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca mai sunt doua aspecte se scos
in evidenta si anume ca in noul cod fiscal este reglementat ca terenurile extravilane
nelucrate eel putin 2 ani sa fie impozitate cu pana la 500%, in aceeasi situatie fiind si
terenurile intravilane cu si fara constructii, lasate in paragina, iar ca propunere sa fie
impozitate in ambele situatii cu 100%.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si mentioneaza ca era necesara o
astfel de reglementare, fiind de parere ca trebuia aplicata mai de mult.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba daca proprietarul este
decedat iar mostenitorii nu au dezbatut susccesiunea cine va plati aceasta majorare de
impozit.

Domnul secretar Manaila Petrica , intervine si raspunde ca aceste impozite sunt in
sarcina mostenitorilor.

Domnul consilier Rosu Adrian intervine si precizeaza ca in cazurile mai sus descrise ,
trebuie aduse la cunostinta, majorarile de impozit, avand in vedere ca sunt terenuri
nelucrate de 15 ani si sa nu ne trezim ca acele majorari de impozite cu pana la 500% nu
se vor pati.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca tot in codul fiscal este
prevazut faptul ca aceste majorari se vor aplica in baza unei alte hotarari a Consiliului
local dupa ce se va identifica fiecare proprietar al acelor terenuri.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si face referire la articolul
privind plata impozitului pe teren , unde se propune bonificatia de 10% pentru
contribuabili care platesc integral pana la 31 martie 2015, venind cu intrebarea daca
aici sunt luate in calcul ambele categorii de persoane fizice si juridice.In continuare

intreaba de unde au fost luate valorile propuse corespunzator cu rangul localitatii .
Doamna Inspector Neagu lonelia , intervine si raspunde ca sunt cele aprobate anul

anterior si sunt in interiorul limitelor minime si maxime prevazute in noul cod fiscal.
Doamna consilier Zainea Ancuta, se inscrie la cuvant si solicita explicatii cu privire la



propunerile pentru impozitul/taxa pe terenul extravilan.
Doamna Neagu lonelia intervine si precizeaza ca in noile taxe si impozite, pentru

acest impozit/taxa, sunt prevazute limite minime si maxima aferente fiecare zone iar
propunerea este la fel ca cea de anul trecut, pentru toate categoriile de folosinta, aferente
zonei A.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si isi exprima nemultumirea pentru faptul
ca s-au luat valorile maxime din zona A.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca s-au propus valorile de anul
trecut care au fost indexate cu 16%.

In continuare au loc discutii intre domnii consilieri, domnul primar Brates Costel si
domnul secretar Manaila Petrica cu privire la modul de incadrare a comunei in zona A
pentru stabilirea impozitelor.

Doamna consilier Alvadanei Mita intervine si este de parere ca trebuiesc facute studii
agrochimice si pedologice pentru a determina cu exactitate gradul de fertilitate al
terenurilor in vederea aprobarii in cunostinta de cauza a zonei.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca pentru intocmirea
amenajamentului pastoral este necesar sa intocmim astfel de studii, ocazie cu care vom
face analogic si pentru terenul arabil pentru a clarifica aceasta situatie.
In continuare domnul primar Brates Costel mentioneaza ca propunerile facute cu

privire la impozitele si taxele locale pentru anul 2016 sunt rezonabile si au ca principal
scop sustinerea proiectelor de investitii aflate in derulare precum si cele care vor urma,
care due la dezvoltarea comunei si implicit la conditii de trai mai bune pentru
comunitate.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela)
-2 voturi impotriva Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.45/22.10.2015
Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi ; Project de hotarare privind

organizarea structurii de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului,
amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de constructii in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica- initiator Brates
Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care da citire adresei primite de la Consiliul Judetean cu privire la
aprobarea acestei structuri de specialitate.

Doamna presedinte de sedinta Aivadanei Mita invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba daca sub aceasta

forma, primaria prin conipartimentul Urbanism, poate elibera certificate si autorizatii
pentru extravilan. In continuare face referire la prevederile art. 45 din legea



350/2003, mentionat in adresa transmisa, fiind de parere ca nu este obligatoriu
infiintarea structurii de specialitate pe lime de urbanism .

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca pana in prezent erau eliberate
de catre Consiliul judetean cu avizul primariei, iar in urma aprobari acestei structuri
se va elibera de catre primarie cu avizul Consiliului judetean.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita lamuriri cu privire
la functionarea acestei structuri.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca va functiona prin
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, postul
fiind ocupat de un functinar public-Inspector asistent. In continuare mentioneaza ca
prin aprobarea acestei structuri nu se schimba nimic in ceea ce priveste functia
publica de INSPECTOR ASISTENT, ci doar ne da dreptul sa eliberam acte de
urbanism si pentru extravilan.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru (Ahadanei 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.46/22.10.2015
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi ; Proiect de hotarare privind
aprobarea darii in folosinta a autoturismului DACIA LOGAN cu nr. de
inmatriculare IL 66 PCS, !a Politia Locala Stelnica.-initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care explica faptul ca sa primit prin transfer de la Camera Deputatilor
acest autoturism DACIA LOGAN si propune sa il dam pentru folosinta la Politia
locala, avand in vedere ca celalalt are probleme tehnice si costurile sunt prea mari
pentru intretinere.

Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca este in stare
de functionare si daca mai necesita reparatii.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca a fost nevoie sa se schimbe
cateva piese(baterie, cureaua de distributie,cauciucuri de iarna, uleiul) avand in
vedere ca nu a mai circulat din anul 2012, in prezent fiind in stare de functionare.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi 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 ,)
Se adopta HCL nr.47/22.10.2015

Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi ; Proiect de hotarare privind
aprobarea transferiilui dreptului. de folosinta a aiitotarismuhii DACIA
SOLENZA cu nr. de inmatriculare IL 12 PCS, de la Politia locala Stelnic? In
Serviciiil de Alimentare cu apa al coinmiei Sfelnica- initiator Brr-tes Costel.



Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care precizeaza ca in conditiile in care in viitorul apropiat se va
fmaliza si sistemul de canalizare, propune ca dacia Solenza sa se transfere la
Serviciul de alimentare cu apa si canal pentru a transporta mai usor materialele de
interventie la eventuale defectiuni.
Doamna presedinte de sedinta Aivadanei Mita invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Nu sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru (Aivadanei 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.48/22.10.2015
Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi ; Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016-initiator
Brates Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de

motive, dupa care da cuvantul domnului secretar Manaila Petrica.
Domnul secretar Manaila Petrica prezinta domnilor consilieri procedura legala

parcursa conform temienelor de intocmire si aprobare prevazute de lege, precum si
modul cum sunt distribuite functiile publice ocupate si vacante in cadrul planului de
ocupare propus.
Doamna presedinte de sedinta Aivadanei Mita invita pe domnii consilieri la

dezbateri pe marginea acestui punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi pentru (Aivadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta ,)
Se adopta HCL nr.49/22.10.2015.
Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare privind
aprobarea Organigramei Si Statului de functii la Primaria comunei Stelnica-
initiator Brates Costel.
Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care explica ca in organigrams precedenta exista o functie publica
vacanta la compartimentul asistenta sociala, drept pentru care am solicitat la ANFP
aviz pentru desfiintarea acestei functii publice prin comasarea compartimentului de
asistenta sociala cu eel pentru situatii de urgenta, pentru a putea sa infiintam in limita
maxima aprobata, un post contractual de muncitor calificat la Serviciul de
administrate a domeniului public si privat pentru care am obtinut avizul ANFP. Am
propus aceasta comasare pentru ca ne-au intreabat cine se va ocupa cle asistenta
sociala.In acest context atributiile de asistenta sociala se vor delega inspectorului de
la situatii de urgenta. Cat priveste postul de muncitor calificat, vom demara luna.
urniatoare, procedura de ocupare prin concurs, pentru a avea om pe buldoescavator



la venirea sezonului rece.
Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita lamuriri cu privire
la desfiintarea functiei publice de la compartimentul asistenta sociala, totodata
intreaba daca s-a obtinut avizul ANFP, tinand cont de faptul ca nu de poate desfiinta
o functie publica fara avizul ANFP.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica faptul ca prin nota de
fundamentare de modificare a organigramei si statului de functii, transmisa la ANFP
si pusa la materialul de sedinta s-a propus desfiintarea functiei publice prin
comasarea compartimentului de asistenta sociala cu eel pentru situatii de urgenta si
infiintarea unui post contractual pentru serviciul de administrare a domeniului public

si privat, pentru care s-a obtinut aviz.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba ce activitatati va

desfasura cu acest utilaj, munitorul care va fi angajat, avand in vedere ca
buldoescavatorul nu poate fi inchiriat.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca pe timpul iernii va fi folosit
pentru deszapezit, iar din primavara pentru taiat vegetatia de pe marginea drumurilor
a crengilor de copaci care optureaza drumurile, precum si saparea si taluazarea
rigolelor la drumurile care au latimea corespunzatoare , lucrari care se vor efectua
cu acele dispozitive care sunt comandate sa le achizitionam. In aceeasi ordine de idei
utilajul se va folosi la transportul materialelor in diverse puncte de lucru din comuna
cat si la transportul apei pentru udatul florilor si al pomilor ornamental! de pe
domeniul public, avand in vedere ca in trecut aceste actiuni se faceau cu caruta.
Cositoarea se va folosi doar pentru zonele unde nu poare intra utilajul cu acele
dispozitive.
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, Rosu Adrian
Zahai ia Daniela)
-2 voturi impotriva( Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.50/22.10.2015.
Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi ; Proiect de hotarare privind privind

aprobarea utilizarii de catre Scoala Giinnaziala cu clase!e I-VIII Maltezi, a
spatiilor scolare apartinand domeniului public al comunei STELNICA-initiator
Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care explica ca urmeaza sa vina o comisie de la ARACIP in control
la Scoala Maltezi, iar unul din documentele care trebuie sa il detina scoala este
aceasta hotarare pentru utilizarea spatiilor scolare.In continuare precizeaza ca dupa
cate a inteles va veni saptamana viitoare, pentru ca un membru din comisie s-a
imbolnavit si s-a amanat cu o saotarnana.



Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Nu sunt discutii si se voteaza cu;
-11 voturi 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 ,)
Se adopta HCL nr.51/22.10.2015.

Alte discutii :
Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si sesizeaza ca pe strada Sf. Pantelimon,

respectiv de la casa parohiala pna la intersectia cu drumul comunal nu funcioneaza
iluminatul public, intreband care este cauza.

Domnul primar intervine si explica ca an fost schimbate toate becurile arse din
Stelnica si Maltezi cu masina societatii cu care avem contract, dar dupa furtuna de
saptamana trecuta s-a rupt un fir de pe retea si a dat la masa, fapt ce a dus la arderea
mai multor becuri. In continuare precizeaza ca in prezent politia locala face lista cu
becurile arse , am dat comnda de 200 de becuri, iar cand vor sosi, vom chema
masina sa le schimbe, avand in vedere ca s-a marit noaptea si vine si sezonul rece.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si aduce in discutie problema gropilor
formate pe strada Sf. Pantelimon, intreband daca se vor repara in toamna aceasta.

Domnul primar Brates Costel intervine si mentioneaza ca in prezent se lucreaza la
caminele de la reteaua de canalizare din Maltezi, acestea fiind tunate cu cifa de beton.
drept pentru care se vor astupa si acele gropi cu beton. In continuare face referire la
posibilitatea ca in anul urmator sa ne putem permite sa asfaltam cele doua strazi
reabilitate in anul 2014(Bisericii si Sf Pantelimon)
Nu mai sunt discutii drept pentru care doamna presedinte de sedinta Alvadanei

Mita declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
22.10.2015.

I * BSAJvadanei Mita
SECRETAR,

Manaila Petrica


