
JUDETULIALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10.03.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica, judetul
lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei Primarului nr. 56/09.03.2016 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
Ionela,Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Ipate Valeria lonut, Nan Georgeta, Rosu
Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta;lipseste motivat domnul
viceprimar Marin Gica cu atributii de primar, fund in concediu medical. La sedinta mai
participa domnul Manaila Petrica secretarului comunei, 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 precizeaza ca nu a fmalizat redactarea procesului verbal de la sedinta anterioara,
avand in vedere ca au fost dezbaterii foarte ample.

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 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 pentru aprobarea inchirierii pajistilor permanente(izlaz) aflate in
domeniul privat al UAT Stelnica, crescatorilor de animale din cadrul comunei Stelnica precum
si caietul de sarcini - initiator Marin Gica.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de licitatie pentru inchirierea/constituirea
dreptului de superficie pentru bunurile ce apartin domeniului privat al comunei Stelnica-
initiator Marin Gica.
3.Alte discutii.

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu :
-10 voturi pentru( Alvadanei Mita, Dumitrache Mihaela, 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 pentru aprobarea
inchirierii pajistilor permanente(izlaz) aflate in domeniul privat al UAT Stelnica, crescatorilor
de animale din cadrul comunei Stelnica precum si caietul de sarcini - initiator Marin Gica

Domnul secretar Manaila Petrica, prezinta expunerea de motive dupa care explica cu lux de
amanunte demersurile facute si discutiile purtate cu domnul director al Seviciului juridic din
cadrul prefecturii, dupa sedinta anterioara cand nu s-a aprobat proiectul de hotarare privind
inchirierea izlazului prin licitatie publica, rezultand ideia ca in baza ultimelor modificarii ale
legislatiei, crescatorii de animale au drept de preemtiune la inchirierea pajistilor permanente,
drept pentru care s-a revenit cu acest proiect de hotarare in sedinta de indata, in sensul de a se
aproba inchirierea prin atribuire directa catre crescatorii de animale din comuna Stelnica,
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precum si caietul de sarcini(Regulamentrul privind inchirierea izlazului)
Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si il intrerupe pe domnul secretar Manaila Petrica,

exprimandu-si nemultumirea ca se lungeste discutia si ca de fapt concluzia este ca nu se va mai
inchiria prin licitatie publica.

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian intervine si ii atrage atentia doamnei consilier
Zainea Ancuta sa nu mai intrerupa si sa astepte sa se incrie la cuvant la momentul potrivit.

Domnul consilier Delistan Florian intervine si este de parere ca se doreste perturbarea
sedintei.
In continuare domnul secretar Manaila Petrica da citire caietului de sarcini(Regulamentul

privind inchirierea izlazului), facand mentiunile de rigoare pentru a se cunoaste conditiile care
trebuie sa le indeplineasca crescatorii de animale atunci cand vor face cerere pentru inchirierea
suprafetei de izlaz .

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 solicita domnului secretar lamuriri,
deoarece considera ca ne contrazicem, propunand odata cu inchirierea izlazului prin atribuire
directa si aprobarea comisiei de licitatie.In continuare solicita informatii cu privire la suprafata
de izlaz, inchiriata Asociatiei Crescatorilor de Animale si pentru cat s-a beneficial de subventia
pe suprafata.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca aceasta comisie de licitatie se va
ocupa de evaluarea ofertele pentru celelalte bunuri din domeniul privat ca vor fi inchiriate sau
se va constitui dreptul de superficie prin licitatie publica. In continuare mentioneaza ca
suprafata inchiriata Asociatiei a fost de 159,6876 ha pasune, pentru care a platit chiria si taxa
pe teren iar subventie s-a obtinut pe aproximatov 130 ha deoarece zona dig-mal unde s-au
plantat puieti, nu este eligibila la plata, figurand in evidentele APIA cu luciu de apa.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba cati detinatori de animale
sunt pe raza comunei si daca ajunge suprafata de izlaz pentru incarcatura optima, iar in cazul in
care se va ajunge la diminuare,propune sa se faca la cei cu vaci multe, pentru a beneficia si de
izlaz, respectiv de subventie si cei cu o vaca, doua, deoarece exploatatiile mari sunt
considerate ferme comerciale, prin prisma situatiei ca vand productia obtinuta.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca in masura in care se va constata
ca se depaseste incarcatura pe ha, in baza cererilor crescatorilor de animale
se va lua in calcul diminuarea suprafetetei inchiriate, astfel incat sa ajunga suprafata de 130 ha
pentru toti crescatorii de animale care depun cerere si indeplinesc conditiile prevazute in caietul
de sarcini.In continuare mentioneaza ca in situatia in care izlazul era suficient pentru numarul
de animale existent, crescatorilor de animale cu animale putine care nu se incadreaza pentru
inchirierea unei suprafete de minim 1,00 ha de pasune, pentru a fi eligibil la APIA, li se va
inchiria suprafata corespunzatoare pentru numarul de animale detinute.

Domnul consilier Ipate Valeriu lonut se inscrie la cuvant si precizeaza ca este bine ca
pasunea, sa se inchireze prin atribuire directa , crescatorilor de animale si in aceste conditii
propune sa se se faca anunturi in care sa se stabileasca o perioada in care crescatorii de
animale sa-si declare animalele si sa obtina adeverintele necesare, de la medicul veterinar si
primarie, dupa care sa depuna cerere pentru inchiriere.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca impreuna cu doamna Olteanu
Nastasia, agentul agricol a intocmit anuntul si a fost afisat in comuna, prin care crescatorii de



animale sunt rugati sa se prezinte la sediul primariei pentru declararea animalelor, in perspeciva
incheierii contractelor de inchiriere . In continuare informeaza pe domnii consilieri, ca a luat
legatura telefonic cu domnul doctor veterinar Mocioniu, care a castigat licitatia pentru Stelnica
si a spus ca pe data de 15 martie va semna Contractul de concesiune cu DSVSA lalomita, dupa
care isi va incepe activitatea.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si pentru inceput le spune 'Buna
seara " cetatenilor prezenti in sala, dupa care isi exprima nemultumirea pentru modul cum s-a
promovat proiectul de hotarare de la bun inceput, in sensul ca nu se ajungea in aceasta sedinta,
daca la nivelul Asociatiei Crescatorilor de Animale se organiza o intalnire cu crescatorii, pentru
a se discuta modificarile legislative survenite, precum si ca proiectul de hotarare nu a fost
insotit de un raport de oportunitate al primarului din care sa reiasa necesitatea inchirierii
izlazului. In continuare face referire la actele normative cu privire la organizarea si
administrarea pajistilor permanenete si solicita domnului secretar sa aduca la cunostinta
domnilor consilieri, modul cum va fi intocmita hotararea, respectiv cate articole va cuprinde .In
ceea ce priveste caietul de sarcini, considera ca este foarte sumar si ar fi trebuit sa se tina cont
de cateva cerinte care ar fi trebuit sa fie prevazute in caietul de sarcini, propunand sa se
modifice din punct de vedere social, fmanciar si procedural.In continuare propune ca in
continutul hotararii sa fie trecuta data limita de intrare in izlaz, ca sa stim daca mai au timp sa-
si faca toate procedurile. In aceeasi ordine de idei intreaba in ce spatiu va functiona medicul
veterinar, unde va fi gasit, avand in vedere ca in cladirea Postului de Politie nu mai este
posibil.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica punctual cele solicitate astfel;
In ceea ce priveste legislatia in vigoare pe acest domeniu, precizeaza ca in baza acesteia si a

celorlalte recomandari ale institutiilor abilitate s-a aprobat in anul 2014 inchirierea izlazului
catre Asociatia Crescatorilor de Animale si in nici un caz, nu s-a luat act de de acestea tocmai
acum, iar situatia actuala a survenit datorita modificarilor si completarilor ulteriore.
In ceea ce priveste caietul de sarcini precizeaza ca de aceea se supune spre dezbatere si

aprobare in sedinta de consiliu, pentru a putea fi completat, deoarece nimic nu este perfect de
la inceput.
In legatura cu spatiul in care isi va desfasuara activitatea medicul veterinar, va fi gasita o

solutie pana cand se va rezolva cu expertizarea cladirii unde era si spatiul pentru Dispensarul
veterinar.

In ceea ce priveste perioada de pasunat, precizeaza ca va fi stipulata in contractul de
inchiriere si se va fi cuprinsa intre lunile aprilie- noiembrie ale anului, in functie si de masa
verde a izlazului.

In ceea ce priveste numarul estimativ al Crescatorilor de animale din comuna acesta se
situeaza intre 80-100 in care intra atat cei cu 1-2 oi sau capre si cei cu efective mari de
bovine, ovine si caprine, iar ca efective de animale sunt aproximativ 200 bovine si aproximativ
1500 ovine si caprine.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba pe domnul secretar Manaila Petrica
daca in aceste conditii, pe suprafata de izlaz existenta se incadreaza toate animalele detinute de
crescatorii din comuna, prin aplicarea conversiei de minim 0,3 UVM/ha.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca nu se incadreaza avand in vedere ca
nu se pasuneaza pe toata suprafata de izlaz detinuta, deoarece zona dig mai este impadurita si
nu se va incheia contracte pentru suprafata respectiva, nefiind nici eligibila la APIA.



Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si considera ca in aceasta situatie trebuie sa se
incheie contracte de inchiriere si pe terenurile din zona Valea lui Ilie-Retezatu, sau sa se
gaseasca o solutie echitabila pentru a beneficia toti crescatorii de animale de aceasta pasune.

Domnul secretar Manaila Petrica, intervine si precizeaza ca nu este posibil sa se inchirieze
terenurile din zona Retezatu, deoarece nu este pasune, trebuie luat in calcul doar suprafatata
detinuta cu documente, iar la momentul incheierii contractelor pe baza cererilor primite, se va
avea in vedere sa fie o atribuire echilibrata, pentru toti crescatorii de animale, astfel incat sa
beneficieze toti cei care au dreptul, de subventie pentru pasune.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si solicita ca Hotrarea ca se va adopta sa fie
structurata pe articole in care sa se prevada, procedura de inchiriere, durata, pretul de inchiriere,
perioada de pasunat iar caietul de sarcini(regulamentul de inchiriere) sa fie completat cu
propunerile facute.

Domnul consilier Delistan se inscrie la cuvant si precizeaza ca a constatat ca suntem buni
oratori, dar sunt vorbe goale, considerand ca trebuie mentionate concret acele completari, iar in
ceea ce priveste continutul hotararii, nu se poate impune, ci se voteaza.

Doamna consilier Dumitrache Mihaela se inscrie la cuvant si aduce in discutie afirmatia
doamnei consilier Zainea Ancuta, precum ca invitatii au fost luati peste picior, de o parte din
consilieri, intrebandu-i cine s-a considerat luat peste picior, la aceasta intrebare nu a primit
nici un raspuns afirmativ.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-9 voturi pentru ( Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Ipate Valeriu
lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea
Ancuta )
- o abtinere( Alvadanei Mita)
Se adopta HCL nr.16/10.03.2016

Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei
de licitatie pentru inchirierea/constituirea dreptului de superficie pentru bunurile ce apartin
domeniului privat al comunei Stelnica- initiator Marin Gica.

Domnul secretar Manaila Petrica, prezinta expunerea de motive, dupa care precizeaza ca
s-a propus constituirea acestei comisii de evaluare, avand in vedere ca in perioada urmatoare
vor avea loc licitatii pentru inchirierea sau constituirea dreptului de superficie pentru bunuri
(cladiri si terenuri) ce apartin domeniului privat, care au fost aprobate de catre Consiliul local,
in baza noului Cod Civil.

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 isi exprima nemultumirea fata de
nominalizarea componentei comisiei in sensul ca de fiecare data sunt propuse numai anumite
persoane, drept pentru care propune ca din aceasta comisie sa faca parte si doamnele consilier
Alvadanei Mita si Valeanu Ani Titela, s-au sa se inlocuiasca doua persoane din cei patru
consileri propusi, pentru o mai buna transparenta a activitatii. In continuare solicita domnului
secretar Manaila Petrica sa precizeze care sunt bunurile ce vor fi scoase la licitatie si pentru
care va functiona aceasta comisie.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca aceasta comisie de evaluare va
functiona pentru procedura de licitatie a cladirilor si terenurilor ce apartin domeniului privat cu
exceptia izlazului ca se va inchiria prin atribuire directa, crescatorilor de animale.



Nu mai sunt discutii, se supune la vot cele doua propuneri, dupa cum urmeaza;
1. Propunerea doamnului primar Marin Gica se voteaza cu ;

-7 voturi pentru( Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Ipate Valeria
lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia Daniela)
-3 voturi impotriva(( Alvadanei Mita ,Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
2. Propunerea doameni consilier Zainea Ancuta se voteaza cu ;
-3 voturi pentru( Alvadanei Mita ,Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
-7 voturi impotriva( Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Ipate Valeriu
lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia Daniela)

Se adopta HCL nr. 17/10.03.2016
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi Alte discutii;

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian invita pe domnii consilieri si cetatenii prezenti
sa se inscrie la cuvant.

Domnul Bucalata Ion din comuna Stelnica, se inscrie la cuvant si face referire la modul cum
s-a derulat procedura de aprobare a inchirerii izlazului, considerand ca nu se ajungea la o a
doua sedinta daca lucrurile erau clare de la inceput.In aceeasi ordine de idei considera ca este
cam mare perioada de 7 ani, dupa care intreaba cum se va proceda atunci cand intre timp
cineva isi cumpara animale.

Domnul consilier Rosu Adrian intervine si precizeaza ca din punctul sau de vedere
problemele ridicate cu privire la activitatea Asociatiei Crescatorilor de animale Stelnica se
clarifica prin convocarea tuturor membrilor pentru luarea deciziilor in cunostinta de cauza.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca anual la inceputul lunii martie,
fiecare crescator de animale are obligatie sa se prezinte la primarie si sa declare efectivele de
animale detinute, pentru a se stabili daca se mentine suprafata inchiriata, se mareste sau se
diminueaza, prin incheierea unui act aditonal la contract, de la caz la caz.
Domnul Ion Daniel, crescator de animale din comuna Stelnica aduce in discutie situatia in

care suprafata de izlaz este insuficienta pentru numarul de animale existent. Precum si modul
cum vafi organizat pasunatul si intretinerea izlazului.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca ceea ce s-a spus de
domnul secretar mai inainte, trebuie sa se regasesca in caietul de sarcini.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si mentioneaza ca se vor regasi si in contractul de
inchiriere.
Domnul Patu Danut, crescator de animale din comuna Stelnica, se inscrie la cuvant si face

referire la modul cum a fost promovat proiectul de hotarare privind inchirierea izlazului, dupa
care atrage atentia in ceea ce priveste alocarea suprafetei de pasune pentru toti crescatorii de
aimale, pentru a nu se ajunge la alte divergente. In continuare este de parere ca deciziile
trebuie luate in cadrul adunarii generate a membrilor Asociaciei, prin desemnarea unor
reprezentanti pentru se se prezenta in cadrul consiliulului local solicitarile acestora, deoarece in
aceasta maniera se poate ajunge la o solutie favorabila.

Domnul Vrabie Eugen, crescator de animale se inscrie la cuvant, fiind pentru prima data intr-
o sedinta de consiliu local, este de parere ca la inchirerea izlazului, sa se tina cont si de cei care
au un numar mic de animale. In continuare solicita sa fie informati prin afisare in locuri
publice, datele la care sun convocate sau organizate sedintele de consiuliu local.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita lamuriri cu privire la situatia
cladiri Postului de Politic Stelnica.



Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca in urma avariilor produse la
aceasta cladire, s-a facut adresa la ISC lalomita, in baza careia un reprezentant al acestei
institutii s-a deplasat la fata locului, in doua etape, unde a facut poze si a prospectat structura
fundatiei, actiune ce s-a finalizat cu Nota de constatare prin care s-a propus intocmirea unei
expertize tehnice, pentru a se stabili ce e de facut, avand ca termen de executare 01 iulie 2016.

Nu mai sunt discutii, drept pentru care domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian declara
inchisa sedinta de indata a Consiliului Local Stelnica din data de 20.03.2016.

PRESEDINTE
Rosu/Adrian


