
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29.02.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica ,
judetul lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei Primarului nr. 10/22.02.2016 siLegea
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, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica, Nan Georgeta, Rosu
Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta;lipseste motivat
doamna consilier Dumitrache Mihaela. La sedinta mai participa domnul Manaila Petrica
secretarului comunei, doamna contabil Decu Fanica, doamna Lazar Viorica, director la
Scoala Gimnaziala Maltezi si mai multi cetateni din comuna.

Sedinta este deschisa de catre domnul Manaila Petrica, care arata faptul ca este
legal constituita fiind 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 procesului verbal de la sedinta anterioara .

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si face referire la situatia
domnului viceprimar Marin Gica, care pe langa atributiile de primar este mentionat in
procesul verbal avand si calitatea de consilier local, aspect ce nu i se pare corect.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca pe aceasta tema a purtat la
momentul respectiv discutii cu juristii de la prefectura cu privire la acest aspect si in
aceste conditii nu se pierde calitatea de consilier, dar nu mai voteaza avand in vedere ca
este initiatorul proiectelor de hotarari.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca din punctul
sau de vedere are drept de vot dar nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si mentioneaza ca in conditiile date
domnul Marin Gica isi pastreaza calitatea de consilier local, de viceprimar cu atributii
de primar, care in baza legii 215/2001 beneficiaza de salariul de primar si in aceste
conditii se putea desemna prin vot din randul consilierilor un alt viceprimar.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba de ce nu s-a intamplat acest fapt
in aceasta perioada, precizand ca se putea desemna prin vot din rindul majoritatii alt
viceprimar care sa-1 ajute pe domnul MARIN GICA la activitatile administrative ale
comunei.

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

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca au expirat cele trei luni in care a fost
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presedinte de sedinta doamna consilier Dumitrache Mihaela , fiind necesar alegerea
unui alt presedinte.

Domnul consilier Delistan Florian propune presedinte de sedinta pentru urmatoarele
trei luni pe domnul consilier Rosu Adrian.
Doamna consilier Alvadanei Mita intervine si intreaba de ce nu au fost propuse

niciodata ca presedinte de sedinta, doamnele consilier Zainea Ancuta si Valeanu Ani
Titela, avand in vedere ca suntem pe final de mandat.

Domnul consilier Delistan Florian intervine si precizeaza ca nu este obligatoriu sa se
intample acest lucru.
Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si isi exprima nemultumirea prin faptul ca

intr-un mandat de patru ani era posibil ca fiecare consilier sa fie ales presedinte de
sedinta , mentionand ca prin semnarea hotararilor, capatau mai multa experienta si de
ce nu era mai multa transparenta.
In acest context au loc discutii intre doamna consilier Zainea Ancuta si consilierii PSD.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Delistan Florian si se voteaza cu;
- 8 pentru(Alvadanei Mita, Avram lonela , Delistan Florian, Ipate Valeriu lonut,

Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela)
- o abtinere( Zainea Ancuta )

Se aproba HCL nr.9/29.02.2016
Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian tine sa precizeze inainte de a incepe

sedinta, celor prezenti in sala in calitate de invitati, ca nu pot lua cuvantul in timpul dezbaterilor pe
marginea proiectelor de hotarari de pe ordinea de zi, propunandu-le sa asculte si eventual sa-si noteze,
pentru a lua cuvantul la ultimul punct ,Alte discutii'.

Domnul consilier Delistan Florian intervine si precizeaza ca va da citire unui paragraf din legea nr.
215/2001 , care face referire la cine are dreptul sa invite si cine are calitate a de invitati pentru a lua
parte la sedintele consiliului local, cand se va ajunge ultimul punct de pe ordinea de zii ,Alte discutii'

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian prezinta ordinea de zi a sedintei
aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016- initiator Marin Gica..
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2016/2017.-initiator Marin
Gica.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere nr.3/01.05.2014 , incheiat
intre Consiliul local Stelnica si Asociatia Crescatorilor de Animale Stelnica .-initiator Marin Gica.
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea privind inchirierii prin licitatie publica a pajistilor
permanente(izlaz) aflate in domeniul privat al UAT Stelnica, crescatorilor de animale din cadrul
comunei Stelnica- initiator Marin Gica.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului referitor la inchirierea/constituirea
dreptului de superficie cu titlul oneros asupra unor bunuri din domeniul privat al comunei Stelnica ,
aprobat prin HCL nr.31/2015- initiator Marin Gica.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini pentru inchirierea prin

licitatie publica a spatiului in suprafata de 30 m.p. cu destinatia de cabinet medical, aprobat prin HCL
nr.58/2015 - initiator Marin Gica.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini pentru constituirea dreptului
de superficie prin licitatie publica, pentru terenul in suprafata de 1029 m.p. situat in tarlaua 26/5/1,
parcela 29, aprobat prin HCL nr.59/2015 - initiator Marin Gica.



S.Alte discutii.
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-9 voturi pentru( Alvadanei Mita, Avram lonela , Delistan Florian, Ipate Valeriu

lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea
Ancuta )

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016- initiator Marin Gica...

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive, dupa care dupa care da cuvantul doamnei contabil
Decu Fanica.

In continuare doamna contabil Decu Fanica, face referire la adresa primita de la AJFP
lalomita, prin care s-a alocat suma de 11 mii lei din sume defalcate din TVA, avand
destinatie speciala pentru 'tichete sociale' stimulent educational prescolari intre 3-6 ani
care provin din familii defavorizate, aceasta suma va fi prinsa la capitolul 11.02.02,
parte de venituri, iar la partea de cheltuieli se va infiinta un nou capitol pentru aceasta
destinatie., care se va numi 'tichete de cresa'.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la dezbateri
pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si transmite 'Bun venit'
doamnei director al Scolii Gimnaziale Maltezi, dupa care o intreaba daca are cunostinta
de aceste tichete si care sunt conditiile privind acordarea acestor tichete.

Doamna director Lazar Viorica intervine si precizeaza ca pe aceasta tema a fost la o
instruire la Inspectoratul Scolar , iar in conformitate cu legea 248/2015, tichetele sociale
se acorda prescolarilor cu varsta cuprinsa intre 3-6 ani, care frecventeaza cursurile in
procent de peste 50%, proveniti din familii defavorizate, ale caror venituri sa nu
depaseasca 284 lei pe membru de familie. In continuare mentioneaza ca lunar se va
transmite la primarie situatia frecventei la gradinita iar absentele vor fi trecute intr-o
macheta speciala in SIR si ca pot fi motivate doar 3 absente pe luna.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si mentioneaza ca din informatiile
primite rezulta ca este de competententa primariei sa elibereze aceste tichete sociale si
intreaba cine va verifica dosarele potentialilor beneficiari.

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca in baza legii, dosarele se depun la
primarie, vor fi verificare de compartimentul de asistenta sociala si tichetele se vor
acorda lunar prin dispozitia primarului.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba daca aceste tichete se puteau
acorda din bugetul local.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca nu este posibil deoarece
prin lege este prevazut ca se vor aloca din bugetul de stat.

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



Se adopta HCL nr.10/29.03.2016
Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea retelei

scolare pentru anul §colar 2016/2017.-initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar prezinta proiectul de

hotarare si expunerea de motive, dupa care da cuvantul doamnei director Lazar Viorica
pentru mai multe detalii.

In continuare doamna director Lazar Viorica, explica punctual organizarea retelei
scolare pentru anul scolar 2016/2017, dupa care prezinta planul de scolarizare actual cat
si pe eel din anul urmator, pe fiecare grupa de varsta, cu mentiunile corespunzatoare.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe dornnii consilieri la dezbateri
pe marginea acestui punct.

Se inscrie la cuvant doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza
ca la sedinta de comisie cand s-a discutat acest punct, a intrebat cati elevi sunt in
prezent la Scoala Gimnaziala Maltezi, considerand ca era normal sa existe un referat cu
datele prezentate de doamna director Lazar Viorica si atunci nu mai vota impotriva,
drept pentru care a solicitat sa fiti prezenta la sedinta ordinara pentru a ne prezenta
aceste date, pentru a nu se mai vehicula tot felul de date si situatii nereale. Pe aceasta
cale ii multumeste doamnei director atat pentru prezenta cat si pentru detaliile furnizate.
In continuare o intreaba pe doamna director daca in cadrul scoli sunt copii cu dizabilitati
cu acte oficiale si cati sunt la numar.

Doamna director Lazar Viorica intervine si precizeaza ca sun cazuri 8 cazuri cu
CES(conditii educationale speciale) care isi reinoiesc anual certificatele de incadrare in
grad de handicap.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca a adresat aceasta
intrebare deoarece la sedinta de comisie a aratat o scrisoare primita de la cineva din
comuna si ca o va citi in cadrul sedintei largite ,dar nu o va face deoarece in continutul
acesteia isi exprima nemultumirea ca se declara mai multi copii cu handicap pentru a se
mentine functionarea scolii. In continuare mentioneaza ca a tinut sa participe la sedinta
doamna director pentru a ne furniza datele reale cu privire la organizarea retelei
scolare pentru anul scolar 2016/2017, supusa spre aprobare acum.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si aduce in discutie problema
exodului de copii la scolile din municipiul Fetesti, mai ales la clasa a-V-a si in
asemenea situatii intreaba cum mai poate functiona astfel de clase. Face aceasta discutie
pentru ca din discutiile cu parintii acestia motiveaza ca la Scoala Gimnaziala Maltezi
din comuna nu sunt cadre calificate si copii nu sunt educati corespunzator. Pe aceasta
cale vine cu propunerea ca scoala impreuna cu primaria si consiliul local sa actioneze
cu mai multa eficienta in ceea ce priveste actul de ivatamant, pentru a stopa aceasta
tendinta de plecare.

Doamna Director Lazar Viorica intervine si raspunde ca in cazurile cand in unele
clase este un numar insufient de elevi, acestea functioneaza cu aprobare speciala de la
Inspectoratul Scolar. In ceea ce priveste plecarea copiilor catre scolile din municipiul
Fetesti, afirma ca astfel situatie s-a intamplat in urma cu 2-3 ani, cand nu era dansa , dar



revenit la Scoala Maltezi. In aceeasi ordine de idei precizeaza ca la nivelul Scolii
Gimnaziale Maltezi sunt cadre didactice calificate, avand majoritatea gradul didactic I si
II, iar anul trecut toti elevi din clasa a-VIII-a au luat examenul de capacitate si sunt
inscrisi la liceele din Fetesti. In continuare aduce la cunostinta domnilor consilieri, in
linii mari, raportul de activitate pe semestrul I, precum si inspectiile(ARACIB) venite
la Scoala Gimnaziala in ultima perioada, in urma carora s-a obtinut calificativul 'bine'.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca doamna secretar
de la Scoala Maltezi, are ore de predarare a vreunei materii..

Doamna director Lazar Viorica intervine si raspunde ca nu are.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram Tonela, Delistan Florian, Ipate Valeria

lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela, Valeanu Ani
Titela, Zainea Ancuta )

Se adopta HCL nr.l 1/29.03.2016
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi;. 3. Proiect de hotarare privind aprobarea

incetarii Contractului de inchiriere nr.3/01.05.2014 , incheiat intre Consiliul local
Stelnica si Asociatia Crescatorilor de Animale Stelnica .-initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive, dupa care da cuvantul doamnului secretar Manaila
Petrica pentru mai multe detalii.

In continuare domnul secretar Manaila Petrica face referire la reglementarile in
vigoare cu privire la administrarea pajistilor(izlazurilor) in baza carora in anul 2014 s-a
inchiriat prin licitatie publica, izlazul comunei catre Asociatia Crescatorilor de Animale
Stelnica, pentru care aceasta a depus cerere si a beneficiat de subventia pe suprafata
pana in prezent. In aceeasi ordine de idei informeaza pe domnii consilieri ca in urma
modificarii Ordinului nr. 619/2015, incepand cu anul 2016, asociatia nu mai este
eligibila pentru depunerea cererii pentru suprafata de izlaz, fiind eligibili crescatori de
animale, iar in aceste conditii, reprezentantul Asociatiei Crescatorilor de Animale
Stelnica a depus cerere pentru incetarea contractului de inchiriere nr. 3/01.05.2015,
urmand sa se aprobe printr-o alta hotarare, inchirierea prin licitatie publica catre
crescatorii de animale, pe baza adeverintei de la medicul veterinar si de la registrul
agricol, cu respectarea incarcaturii de minim 0,3 UVM/ha.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca a solicitat
domnului secretar sa faca cunoscut in cadrul sedintei, contractul de inchiriere, in ce baza
a fost incheiat, in ce conditii, pe ce durata si pretul pe ha.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca a fost incheiat in baza HCL

Stelnica nr.l2/2014, in urma procedurii de licitatie, dupa care da citire contractului
nr.3/01.05.2014, punctand cu precadere cele solicitate.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba cine sunt partile din contract si
de cine sunt reprezentate.



Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca s-a incheiat intre Primaria
comunei Stelnica, reprezentata de primar Brates Costel si Asociatia Crescatorilor de
Animale , reprezentatata de domnul Matei George, persoanele semnatare al acestui
contract.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba daca in urma cazului nefericit de
deces al domnului Matei George, nu era cazul sa se supuna spre aprobarea Consiliului
local, incheierea unui nou contract.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si da citire din contract a situatiilor in care
se putea rezilia sau inceta, precizand ca este vorba de o asociatie profesionala
reprezentata la un moment dat de o persoana.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba din ce modificare
legislativa rezulta ca asociatia nu mai este eligibila. In continuare face referire la modul
de organizare si de actiune al celor care fac parte din aceasta asociatie.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca este vorba de Ordinul
Ministrului Agriculturii nr. 619/2015, care a fost modificat si publicat in MO in data de
26februarie2016.

In continuare au loc discutii intre domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian, doamna
consilier Alvadanei Mita, si crescatorii de animale prezenti, cu privire la modul de
organizare si functionare a acestei asociatii.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-6 voturi pentru ( Avram lonela, Delistan Florian, Ipate Valeriu lonut, Nan
Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela)
-2 abtineri(Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
-un vot impotriva(Alvadanei Mita)
Se adopta HCL nr.12/29.02.2016

Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare pentru aprobarea privind
inchirierii prin licitatie publica a pajistilor permanente(izlaz) aflate in domeniul privat al UAT
Stelnica, crescatorilor de animale din cadrul comunei Stelnica- initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica in detaliu in conformitate cu

prevederile legale, propunerile initiate cu privire la inchirierea pajistilor din
administrarea UAT Stelnica, catre crescatorii de animale, avand in vedere ca acel
contract de inchiriere cu asociatia a fost incetat. In continuare da citire cadrului legal
privind intocmirea amenajamentului pastoral si in ce consta aceasta documentatie,
precum si continutul caietului de sarcini.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la dezbateri
pe marginea acestui punct.
Domnul consilier Ipate Valeriu lonut se incrie la cuvant si intreaba daca la licitatie va
participa doar crescatorii din comuna care au animalele inregistrate in RNE, precum si
pentru ce perioada de evidenta va fi eliberata adeverinta.

Domnul secretar Manaila Petrica, intervine si precizeaza ca vor participa la licitatie



Domnul secretar Manaila Petrica, intervine si precizeaza ca vor participa la licitatie
exclusiv crescatori de animale din comuna inregistrati in RNE, iar in ceea ce priveste
perioada de evidenta a animalelor detinute, considera ca in adeverinta eliberata de
medicul veterinar trebuie trecute ammalele existente in RNE la inceputul anului 2016.

In continuare au loc discutii intre domnul consilier Ipate Valeriu lonut si domnul
secretar Manaila Petrica cu privire la situatiile cand se impune redistribuirea
suprafetelor de izlaz inchiriate crescatorilor de animale.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si considera ca in situatia
actuala cand se va inchiria prin licitatie crescatorilor de animale, nu trebuie sa se
parceleze pasunea, si sugereaza crescatorilor prezenti sa se constituie intr-o cooperativa

Domnul consilier Delistan Florian se inscrie la cuvant si precizeaza ca in conditiile in
care la punctul 3 s-a incetat contractul de inchiriere cu asociatia crescatorilor de animale
iar la acest punct se propune inchirierea catre crescatorii de animale, este imposibil sa se
constituie in cooperativa inr-un termen atat de scurt.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si este de parare ca putem aproba
acest proiect privind inchirierea izlazului prin licitatie publica, crescatorilor de animale
din comuna, dupa care vom analiza cum sa derulat procedura de inchieriere, pentru ca
toti crescatorii de animale trebuie sa beneficieze de izlaz.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca in conditiile legislative
actuale, punctul sau de vedere este inchirierea izlazului, catre crescatorii de animale, in
functie de animalele detinute, respectandu-se incarcatura minima de 0,3 UVM/ha ,pentru
a reusi sa depuna cereri pentru obtinerea subventiei pe suprafata in acest an, iar intre
timp se pot organiza in cooperativa, tinand cont si de faptul ca durata inchirierii este un
an de zile.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca in conditiile in
care s-a votat aprobarea incetarii unui contract, se propune acum inchirierea prin
licitatie publica a izlazului, solicitand domnului secretar lamuriri cu privire la aceasta
situatie si anume daca exista o alta solutie legala, respectiv inchirierea prin atribuire
directa catre crescatorii de animale, pentru ca motivarea precum ca s-a discutat la
prefectura nu este litera de lege, ci trebuie sa se tina cont de legislatia in vigoare,
deoarece juridic vorbind la inchirierea prin licitatie publica poate participa orcine de
oriunde.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca aceeasi procedura s-a
derulat si in anul 2014 si ca inchirierea prin licitatie publica este interpretarea textului de
lege si anume inchirierea pajistilor de face la cererea crescatorilor de animale, in
conditiile legii, licitatia fiind doar o forma, atata timp cat se inchirieaza crescatorilor de
animalelor din cadrul comunei.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca ne obliga cineva
sa inchirem pasunea prin licitatie publica si mai mult de atat nu exista caiet de sarcini.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca este doar o formalitate,
reafirmand ca pasunea se inchiriaza crescatorilor de animale in functie de numarul de
animale detinute tinand cont de incarcatura pe ha iar pasunatul animalelor se va face tot



ca anul trecut, nu se face pe parcele individuale, procedura are ca scop, posibilitatea de
a depune cereri pentru subventia pe suprafata.

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba pe domnul secretar daca, este
suficient izlaz pentru animalele din comuna in conditiile in care s-a plantat puieti in
zona dig mal, cu precizarea sa prezinte ce efective de animale sunt in prezent in
comuna, avand in vedere ca a fost agent agricol.

Domnul secretar se inscrie la cuvant si precizeaza ca suprarata de 28 ha din zona dig
mal, face parte din cele 159 ha de izlaz, dar nu este eligibila la APIA, deoarece este
inregi strata ca zona cu luciu de apa si de aceea s-a promo vat acest program de
impadurire. In ceea ce priveste efectivele de animale din comuna, in prezent mai sunt
aproximativ 150 bovine(cap vita mare) si aproximativ 1500 ovine plus caprine, iar
raportat la suprafata de izlaz existenta pe care efectiv se pasuneaza, nu este suficienta,
pentru incarcatura optima si in fiecare an cand s-a depus cerere la APIA pe cele 130 ha
pasune au fost trecuti o parte din crescatori cu numarul de animale care sa acopere
incarcatura optima, dar asta nu inseamna ca celelalte animale nu au pasunat sau nu
vor pasuna pe izlaz. Referitor la acea suprafata impadurita mentioneaza ca nu se poate
intra cu animalele pentru a pasuna in primi 5-6 ani, pentru a nu distruge puieti, dar cand
va ajunge la faza de maturitate va fi in beneficiul tuturor.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba cum se va proceda in
aceste conditii cand suprafata este insuficienta, iar fiecare crescator va solicita un
numar de ha, raportat la incarcatura care o realizeaza pe baza animalelor detinute. In
continuare este de parere ca nu trebuie votat acest proiect de hotarare iar asociatia nu
trebuie desfiintata si crescatorii de animale sa se adune si sa voteze un nou presedinte.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvabt si intreaba cum se va inchiria
pasunea in defmitiv, prin licitatie publica sau trebuie gasita o alta solutie legala.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca pasunea existenta se va
inchiria crescatorilor de animale in asa fel incat prin reducere proportionala sa se asigure
suprafata pentru toti cei care depun cerere. In ceea ce priveste procedura de inchiriere
prin licitatia publica, acesta este doar o forma de interpretare a legii cu privire la
administrarea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat, din care face parte si
pasunea comunei.

In continuare au loc discutii divergente intre domnii consilieri, crescatorii de animale
prezenti si domnul secretar Manaila Petrica cu privire la modalitatea de inchiriere a
izlazului.
Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian accepta solicitarea crescatorilor prezenti sa

isi exprime punctul de vedere cu privire la procedura de inchiriere prin licitatie publica,
inainte de supunerea la vot a proiectului de hotarare.
Din cele exprimate de crescatorii de animale care si-au spus parerea(Bucaluta Ion,

Bojoga lonel, Matei Fiorina, Ion Daniel) a reiesit ca prin licitatie publica, nu au garantia
ca vor putea sa inchirieze pasune, sustinand ideia ca cineva poate da un pret mai mare/ha
si va lua cat doreste.

Domnul secretar intervine si ii asigura ca nu se va intampla asa ceva, reafirmand ca



scopul este inchirierea izlazului catre toti crescatorii de animale din comuna conform
adeverintelor de la RNE si de la registrul agricol, prin conversie, pentru a nu se pierde
subventia pe suprafata de izlaz de la APIA.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
- un vot pentru (Delistan Florian)
-3 voturi impotriva(Alvadanei Mita, Valeanu Ani Titela,Zainea Ancuta)
-4 abtineri(Avram Ionela,Nan Georgeta,Rosu Adrian, Zaharia Daniela

Domnul Ipate Valeria lonut nu a participat la vot.
Proiectul de hotarare nu a fost aprobat.
Se trece la pimctul nr. 5 de pe ordinea de zi; Project de hotarare privind aprobarea modificarii
Regulamentului referitor la inchirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros asupra unor
bunuri din domeniul privat al comunei Stelnica , aprobat prin HCL nr.31/2015- initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive.

In continuare domnul secretar Manaila Petrica explica domnilor consilieri ca
modificarea regulamentului consta in modificarea art. 22 alin.3 lit.e, in sensul ca se
va numi ,,garantie de participare, iar cuantumul acesteia va fi egal cu pretul minim de
pornire la licitatie, aprobat prin Hotararea Consiliului local pentru un an". In continuare
precizeaza ca s-a propus aceasta modificare ca urmare a constatarii ulterioare a unor
deficiente preluate la momentul intocmirii si aprobarii acestui regulament.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca aceasta
modificare a fost solicitata de serviciul juridic din cadrul prefecturii sau cand s-a
constatat aceste deficiente.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca nu s- a solicitat de la
prefectura ci dupa aprobarea caietului de sarcini cand s-a demarat procedura de
inchiriere prin licitatie publica, prin studierea mai in amanunt a legislatiei, nu este
prevazut nicaieri perioada de 3 ani.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si este de parere ca taxa garantiei de
participare pentru 3 ani s-a stabilit in mod abuziv, revenind cu intrebarea cine a
solicitat modificarea perioadei si in ce imprejurare. In continuare precizeaza ca era
necesar o mai buna documentare la momentul initierii acestui regulament

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca la momentul cand s-a adus
la cunostinta caietul de sarcini pentru inchirierea spatiului medical, persoana interesata
a fost nemultumita cu aceasta garantie de participare chiar daca aceasta se returneaza.
In aceeasi ordine de idei precizeaza ca s-au constatat aceste erori la momentul punerii
in practica a regulamentului aprobat in virtutea modificarilor legislative dupa intrarea
in vigoare a noului Cod Civil.

In continuare mentioneaza ca aceasta modificare are in vedere incurajarea celor
interesati pentru inchirierea bunurilor din domeniul privat.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;



- 9 voturi pentru ( Alvadanei Mita, Avram lonela , Delistan Florian, Ipate Valeria
lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea
Ancuta )

Se adopta HCL nr.13/29.02.2016
Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi; Protect de hotarare privind aprobarea

modificarii Caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata
de 30 m.p. cu destinatia de cabinet medical, aprobat prin HCL nr.58/2015 - initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca in contextul in care s-a
modificat regulamentul este necesar sa se modifice si acel paragraf din caietul de
sarcini, care face referire la garantia de participare, respectiv valoarea acesteia.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri la
dezbateri pe marginea acestui punct.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si il intreaba pe domnul secretar,
care este situatia in prezent cu privire la plata redeventei pentru cabinetul medical in care
isi desfasoara activitatea doamna doctor Gheorghe Amelia, avand in vedere ca nu s-a
fmalizat inchirierea spatiului, dupa ce a a fost revocata hotararea cu 1 euro/m.p.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca pana la fmalizarea procedurii
de inchiriere prin licitatie publica, va plati 1 euro/m.p./luna in baza contractului de
concesiune, incheiat la acel moment.

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

Se adopta HCL nr.14/29.02.2016
Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea

modificarii Caietului de sarcini pentru constituirea dreptului de superficie prin licitatie publica,
pentru terenul in suprafata de 1029 m.p. situat in tarlaua 26/5/1, parcela 29, aprobat prin HCL
nr.59/2015 - initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de

hotarare si expunerea de motive.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca este vorba de aceeasi

situatie ca la punctul anterior.
Doamna consilier Zainea Ancuta se incrie la cuvant si intreaba daca terenul este liber

de sarcini.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si afirma ca terenul este liber de sarcini,

contractul fiind reziliat ca urmare cererii de renuntare a celui care a castigat licitatia,
datorita faptului ca si-a schimbat locul de munca.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
- 9 voturi pentru ( Alvadanei Mita, Avram lonela , Delistan Florian, Ipate Valeriu
lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea
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Ancuta )
Se adopta HCL nr.15/29.02.2016

Alte discutii.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si solicita domnului secretar

Manaila Petrica sa clarifice sensul public al sedintelor consiliului local, avand in vedere
discutiile de la inceputul sedintei in legatura cu acest aspect.

Domnul consilier Delistan Florian intervine si isi exprima nemultumirea prin faptul ca
nu este de acord sa i se faca dezbatere juridica pentru ca afirmatiile facute au temei
legal, in sensul ca la lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de
vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si
senatorii, ministrii ,precum si persoanele interesate, invitate de primar. In continuare
precizeaza ca nu a avut obiectii cu privire la prezenta in sala a cetatenilor, mai mult de
atat li s-a dat si dreptul sa-si exprime opinia.

Doamna consilier Alvadanei Mita da citire art. 52 din legea nr. 2015/2001, dupa care
revine cu intrebarea adresata domnului secretar cu privire la caracterul public al
sedintelor.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca sedintele sunt publice
prin faptul ca convocarea acestora, se aduce la cunostinta publicului, unde pot participa
toate persoanele interesate pentru a asista la dezbateri si lua cuvantul, fara drept de vot,
conform art. 52 din legea 215/2001, respectiv din Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca si consilierii
locali dau audiente si au dreptul de a invita cetatenii la sedintele de consiliu.

Nu mai sunt discutii drept pentru care domnul presedinte de sedinta Rosu
Adrian declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
29.02.2016.

SECRETAR,
ca
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