
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 07.01.2015 in sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei primarului nr.1/06.01.2016 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

La sedinta participa un numar de 11 consilieri si anume : Alvadanei Mita,Avram
lonela, Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Marin Gica,
Nan Georgeta, Valeanu Ani Titela, Zaharia Daniela, Zainea Ancuta, domnul
Manaila Petrica secretaralui comunei si doamna contabil Decu Fanica.

§edinta 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.
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela, da citire ordinei de zii, dupa cum
urmeaza;

1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului
local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, in suma de 143073,10 lei (sursa A)-
initiator viceprimar Marin Gica
2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local,
a deficitului sectiunii de functionare, in suma de 25587,71 lei (sursa E- initiator
viceprimar Marin Gica.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului veniturilor
autofinantate (sursa E) pentru efectuarea de cheltuieli la sectiunea de Functionare
in anul 2016- initiator viceprimar Marin Gica.
4.Alte discutii.
Se supune la vot aceasta ordinea de zii si se voteaza cu ;
- 10 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zaharia Daniela, Zainea Ancuta).

Se trece la proiectul nr.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii
de dezvoltare, in suma de 143073,10 lei (sursa A)- initiator viceprimar Marin Gica

Doamna contabil Decu Fanica intervine si explica domnilor consilieri ca pentru
inchiderea anului financiar 2015 este necesar adoptarea acestei hotarari in sensul ca se
transfera suma de 143073,10, din sectiunea de dezvoltare unde au fost utilizati, la
sectiunea de unde au fost luati, si vor fi evidentiati pe minus deoarece au fost cheltuiti.

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 cum va suna
hotararea, pentru ca i se pare ciudata aceasta procedura.
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Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca si ei i-a fost greu sa inteleaga
aceasta procedure , dar astea sunt normele de inchiderea aprobate anual prin ordinul
Ministrului de Finante , care au ca termen de inchidere data de 08 ianuarie 2016.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca nu poate vota 'pentru' o
astfel de hotarare deoarece nu sunt puse la dispozitie toate datele problemei.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu ;
- 9 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Valeanu Ani Titela,
Zaharia Daniela)
-o abtinere (Zainea Ancuta)

Se adopta HCL nr.1/07.01.2016
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind

acoperirea deflnitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de
functionare, in suma de 25587,71 lei (sursa E- initiator viceprimar Marin Gica.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si explica domnilor consilieri ca punctul nr.
2 are legatura cu punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, drept pentru care se va adopta o
singura hotarare. In acest sens explica ca este necesar aprobarea acestei hotarari,
deoarece prin aceasta procedura se pot plati salariile pentru luna decembrie angajatilor
de la statia de alimentare cu apa.
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela, invita pe domnii consilieri la

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

- 10 voturi pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian,Valeanu Ani Titela,
Zaharia Daniela, Zainea Ancuta).

Se adopta HCL nr.2/07.01.2016
Alte discutii :

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si aduce in discutie problema
medicului de familie , in sensul ca avem persoane bolnave si netransportabile care
necesita deplasarea medicului la domiciliu acestora, fapt ce nu se intampla, in acesta
situatie fiind numita Valeanu loana. In continuare aduce in discutie problema apei
pluviale care se aduna pe strada unde locuieste atunci cand ploua, solicitand sa se ia
masuri pentru evacuarea acesteia.

Doamna consilier Zainea se inscrie la cuvant si precizeaza ca la momentul cand s-a
facut lotizarea nu s-a luat in calcul modul de evacuare al apelor pluviale, existand in
permanenta pericol de inundatii a gospodariilor atunci cand ploua abundent s-au cand
se topeste zapada.

Doamna Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea fata de faptul
ca parlamentarii si- au votat pe final de an o multime de privilegii, pe cand indemnizatia
consilierilor a ramas neschimbata de foarte mult timp, fiind de parere ca nu ii reprezinta
nimeni.



Doamna consilier Zainea se inscrie la cuvant si solicita sa fie actualizat saitul primariei,
sa i se puna la dispozitie procesele verbale de la ultimele doua sedinte precum si
hotararile consiliului local pentru anul 2015.

Ne mai fiind discutii doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela declara
inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 07.01.2016.

PRESpPINTE
Diimitraehe Mihaela

SECRETAR,
ica


