
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.09.2015 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr. 164/29.09.2015 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

La sedinta participa un numar de 8 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela , Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Marin Gica, Nan Georgeta,
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 fiind prezenti 8 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;
- 8 pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela,
Marin Gica, Nan Georgeta, 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:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates
Costel.
2.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea domnului primar si se voteaza
cu :

-8 voturi pentru Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Marin Gica, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )).

Ordinea de zi va fi urmatoarea ;
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015- initiator Brates

Costel.
2.Alte discutii.

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

Domnul primar Brates Costel, prezinta expunerea de motive, dupa care explica ca
prin HCJ lalomita din data de 25 septembrie s-au alocat bani la un numar de UAT-uri
pentru reparatii la drumuri judetene si comunale, iar la comuna noastra s-a locat suma
de 100 mii lei, pentru reparatia DC 8, dupa care da cuvantul doamnei contabil Decu
Fanica pentru a explica cum se va rectifica bugetului local.

In continuare doamna contabil Decu Fanica, da citire referatului, dupa care
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precizeaza ca a fost sunata de la AJFP lalomita si i-a transmis ca trebuie rectificat
bugetul cu suma primita in eel mai scurt timp , deoarece trebuie prevazuta in bugetul
aferent trimestrului III, in acest sens suma de 100 mil lei, va fi repartizata la capitolul
84.02.03.03 'Strazii' titlul 71, pentru obiectivul de investitii 'Reparatii DC 8', avand in
vedere ca este suma cu destinatie speciala si nu poate fi cheltuita in alt scop.

Domnul primar Brates Costel intervine si informeaza pe domnii consilierii ca de suma
primita se vor contracta lucrari de pietruire a DC nr.8 pe o lungime de 2,1 km, de la
iesire din satul Maltezi pana in zona fostului sat Retezatu. Aceasta lucrare de pietruire
este necesara, avand in vedere ca la limita cu teritoriul comunei Bordusani, respectiv la
iesirea din fostul sat Retezatu, este stabilita locatia pentru depozitarea deseurilor din
demolari. In continuare precizeaza ca in functie de ofertele pe ca le vom primi, vom
vedea pe ce lungime se va pietrui cu aceasta suma.

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

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-8 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Marin Gica, Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )).
Se adopta HCL nr.44/30.09.2015
Se trece la punctul nr. 2 ;
Alte discutii :

Se inscrie la cuvant domnul consilier Marin Gica, viceprimarul comunei, si este de
parere ca se putea repara alte strazi din comuna cu aceasta suma.

Domnul primar Brates Costel intervine si precizeaza ca strazile din comuna se vor
repara cu piatra existanta in stoc, cele 900 tone , lucrare care este in curs de
contractare si consta in reprofilare, transport, imprastiere si compactare piatra.
Lucrarile de reparatii se vor face pe strazile din cartierul nou, unde stratul de piatra
este subtire, precum si pe strazile din Stelnica si Maltezi care nu sunt pieruite deloc.

Se inscrie la cuvant doamna consilier Zainea Ancuta sin intreaba daca se mai fac
reparatii la cele doua strazi care au fost reabilitate in 2014.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca se vor executa aceste
reparatii, afirmand ca nu va semna nici un ordin de plata de returnare a garantiei
pana nu vor fi remediate toate distrugerile produse de ploi.In continuare face o
informare cu privire la discutiile avute cu reprezentantul firmei care a executat
lucrarea legate de aceste remedied cat si la cele cu proiectantul, referitoare la
tratamentul bituminos aplicat pe cele doua strazi, concluzia fiind ca este necesar
aplicarea unui strat de minim 3 cm de asfalt peste aceasta lucrare, acest lucru se va
realiza in urmatorii ani.

Se inscrie la cuvant doamna consilier Alvadanei Mita si aduce in discutie problema
indemnizatiei de sedinta a consilierilor, intrebandu-1 pe domnul primar daca in cadrul
intilnirilor organizate de Asociatia Comunelor din Romania, a propus cineva marirea
acesteia in raport cu salariul primarului.

Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde ca s-a discutat aceasta problema



in cadrul acestor intalnirii, fiind unul dintre sustinatorii acestei masuri cat si pentru
majorarea salariilor functionarilor . In continuare precizeaza ca va discuta pe aceasta
tema cu domnul deputat Neacsu Marian, avand in vedere ca este liderul de grup al
deputatilor PSD din Parlament si are contact cu toti ministi din Guvern, tinand cont
si de faptul ca foarte multe din problemele semnalate s-au rezolvat. In acest context
propune sa se intocmeasca o petitie din partea consiliului local semnata de
presedintele de varsta si sa o prezinte la intilnirile viitoare din cadrul Asociatiei
comunelor din judetul lalomita, unde este secretar executiv, precum si la nivel de
tara.
In continuare au loc discutii intre domnul primar si domnii consilieri cu privire la

majorarile salariale ale functionarilor publici cat si la indemnizatiile de sedinta.
Se inscrie la cuvant doamna consilier Valeanu Ani Titela si intreaba pe domnul
primar Brates daca este de acord ca antrenorul de karate al fiului sau sa vina la
Stelnica, pentru a face antrenamente cu cei care sunt doritori sa practice acest sport,
precum si daca este vreun spatiu disponibil pentru perioada de iarna.
Domnul primar Brates Costel intervine si raspunde afirmativ, fiind de parere ca in
acest mod copiilor li se va ocupa timpul, fiind un lucru benefic pentru cresterea si
educatia lor.
Nu mai sunt discutii drept pentru care doamna presedinte de sedinta Alvadanei

Mita declara inchisa sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica din data de
30.09.2015.
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