
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15.09.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr. 157/09.09.2015 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 Valeriu lonut, Marin Gica,
Rosu Adrian, 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 fund prezenti 10 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 discutii si se voteaza cu;
- 10 pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zaharia Daniela, 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:
1. Proiect de hotarare privind rectiflcarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates
Costel.
2.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,

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

Se trece la punctul nr.l de pe ordinea de zi si anume : 1. Proiect de hotarare
privind rectiflcarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates Costel.

Domnul primar Brates Costel, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de
motive, dupa care da cuvantul doamnei contabil Decu pentru a explica in ce consta
rectiflcarea bugetului local.

In continuare doamna contabil Decu Fanica prezinta detaliat sumele care fac obiectul
acestei rectificari, pe fiecare sectiune si capitol in parte, conform referatului intocmit si
atasat la materialul de sedinta, facand referire la suma de 332 mii lei, ce ne-a fost
rambursata de CRFIR Bucuresti-Ilvof pentru strada Scolii, in baza programului FEADR
care va fi transferata pentru plata Buldoescavatorului achizitionat prin acelasiprogram,
precum si la celelalte investitii prevazute a se realiza pana la sfarsitul anului.

Doamna presedinte de sedinta Alvadanei Mita invita pe domnii consilieri la



dezbateri pe marginea acestui punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu;

-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Dumitrache Mihaela,
Delistan Florian, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Rosu Adrian, Valeanu Ani
Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta).
Se adopta HCL nr.40/15.09.2015
Alte discutii :

Doamna consillier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca avem director de
scoala dupa care propune sa se mai convoace o sedinta de consiliu in luna septembrie
avand in vedere ca sunt multe probleme de dezbatut, in acelasi tim exprimandu-si
nemultumirea ca nu sunt propuse pe ordinea de zi si proiecte de hotarari pentru cultura,
sanatate .si asistenta sociala.

Domnul viceprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca a venit o doamna director la
Scoala Maltezi, este din Facaeni si este profesoara de chimie.

Nu mai sunt discutii, drept pentru care doamna presedinte de sedinta Alvadanei
Mita declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
15.09.2015.

JECRETAR,
lan&ila Ffetrica


