
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.01.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica,
judetul lalomita orele 10,00 in baza Dispozitiei primarului nr. 10/22.01.2016 siLegea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

La sedinta participa un numar de 11 consilieri si anume : Alvadanei Mita, Avram
lonela , Delistan Florian, Dumitrache Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Marin Gica,
Nan Georgeta, Rosu Adrian, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta
, domnul Manaila Petrica secretarului comunei, doamna contabil Decu Fanica ,
doamna Inspector operator de rol Neagu lonelia si domnul Brates Costel .

Sedinta 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. In cotinuare ii invita pe domnii consilieri sa isi exprime eventualele obiectii pe
marginea procesele verbale de la ultimele doua sedinte .

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca la ultima
sedinta a solicitat sa i se puna la dispozitie hotararile adoptate in anul 2015 precum si
prezentarea de catre primar a unui raport privind activitatea economico sociala a
comunitati.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si mentioneaza ca acest raport trebuie
prezentat in prima parte a anului pentru anul anterior.

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

Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela prezinta ordinea de zi a
sedintei aceasta fiind inaintata domnilor consilieri in timp util dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local
pentru anul 2016- initiator Marin Gica.
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 45/2015 privind
impozitele si taxele locale pe anul 2016.-initiator Marin Gica.
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii HCL nr. 53/2015 pentru modificarea si
completarea HCL nr. 45/2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2016- initiator Marin
Gica.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru
investitia 'Sistem de canalizare in satele Stelnica si Maltezi'- initiator Marin Gica.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii financiare a Comunei STELNICA la
sustinerea proiectului ,,Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru
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parteneriatului GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA "in conformitate cu Decizia de
fmantareD 19100000011582300002/12.01.2016.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016- initiator Marin
Gica.
V.Alte discutii.

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

Mihaela, 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 Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2016- initiator Marin
Gica. , •

Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive, dupa care trece in revista lucrarile propuse a se
executa in cursul anului 2016, cu persoanele apte de munca din familiile beneficiare de
ajutor social precum si cu muncitorii angajati la compartimentul administrativ.

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 daca avem cu cine
va efectuam aceste lucrari. si cate persoane apte de munca sunt in cadrul familiilor
care beneficiaza de ajutor social.

Domnul viveprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca lucrarile se vor executa cu
cele 7 persoane apte de munca de la ajutorul social si cu muncitorii angajati la
compartimentul administrativ din cadrul primariei..Cu privire la persoanele de la
ajutorul social mentioaneaza ca parte din acestia au de facut cate doua zile iar ceilalti in
jur de 5 zile.

Domnul secretar Manaila intervine si precizeaza ca s-a modificat legea nr. 416/2001,
incepand cu ianuarie 2016, in sensul ca alocatiile de stat pentru copii nu se mai iau in
calcul la venitul familiei, drept pentru care cuantumul ajutorului social a crescut si
implicit au crescut si numarul de ore pe care trebuie sa le efectueze.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba cate persoane sunt
angajate si daca sunt prezente la munca.

Domnul viceprimar Marin Gica intervine se precizeaza ca sunt doi muncitori,
respectiv Pelin Dumitru si Balajel Elisei, fiind la munca doar Pelin, iar celalalt se afla in
concediu medical din luna septembrie 2015, fiind operat la coloana de ernie de disc. In
continuare precizeaza ca din discutiile purtate cu acesta va reveni la munca in luna
iunie a acestui an.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba la cat concediu medical
are dreptul pentru ca nu se poate merge asa la nesfarsit.

Domnul secretar Manaila Petrica intrervine si raspunde ca din punct de vedere legal
are dreptul la 90 de zile dar i-a fost prelungit de medicul specialist pentru a face
program de recuperari si numai dupa aceasta etapa se va stabili daca este apt de munca



sau va fi pensionat pe caz de boala.
Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si intreaba care sunt criteriile

prin care se acorda ajutorul social si care sunt cuantumurile.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca principalul criteriu este ca

veniturile realizare sa nu depaseasca cuantumul stabilit de lege, fiind in functie de
numarul membrilor de familie.In continuare mentioneaza ca prin eliminarea din calcul a
alocatiilor si a celorlalte beneficii sociale, se pot incadra mai multe familii care au
venituri reduse.Cu privire la cuantumurile ajutorului social, acestea sunt cuprinse intre
140 de lei pentru persoana si 560 lei pentru o familie formata din 7 persoane.
Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba daca pentru aceste

actiuni si lucrari, pe, langa forta de munca manuala, vor fi angrenate si utilaje
Domnul viceprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca va fi folosit buldoescavatorul

pentru activitatile de peisagistica, pentru ca anul trecut a fost destul de greu cu privire
la transportul apei pentru udatul florilor si a pomilor ornamentali.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si considera ca acest utilaj

trebuie folosit mai efiecient si anume pentru actiunile de decolmatare a santurilor din
fata proprietatilor in care numai locuieste nimeni, care nu sunt putine, in special pe
drumul comunal, precum si in celelalte zone ale comunei.

Domnul viceprimar Marin Gica in tervine si precizeaza ca a facut referire la
transportul recipientului cu apa pentru a o putea face fata pe perioada de vara atunci
cand este seceta.

Domnul consilier Rosu Adrian revine si intreaba daca pe langa acest utilaj mai exista
in dotare si motocoasa, venind cu propunerea sa sa se achizitioneze daca este necesar.
In continuare este de parere ca nu trebuie sa se incurajeze nemunca prin aceste facilitati
de care beneficiaza cei din zona drumului comunal, facand referire si la deversarea in
rigola stradala a apelor menajere, mai mult de atat sunt reclamatii ca se deverseaza pe
strazile reabilitate in ultima perioada, exemplu fiind domnul Butoi Gheorghe. Din acest
punct de vedere propune se se ia masuri in aceasta privinta, sa se incerce schimbarea
mentalitatii cetatenilor, pentru ca este pacat pentru toate investitiile care se fac.

Domnul viceprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca a discutat cu cei care
deverseaza in strada apele menajere, dar s-a confruntat cu o conceptie absurda a
acestora, precum ca nu are altceva de facut sau ca s-a gasit el sa se ia de ei.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si precizeaza ca nu trebuie sa
tina cont de aceste conceptii, pentru ca are dreptul legal sa le faca instiintarii cu privire
la salubrizarea zonei unde locuiesc, cu sanctiunile corespunzatoare, deoarece in toate
zonele sunt depozitate gunoi menajer, care se vor vedea odata cu topirea zapezii, fiind
rusinos, nu atat pentru noi cat pentru cei care ne viziteaza, care vor vedea cat de
gospodari suntem.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Rosu Adrian
Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )



Se adopta HCL nr.3/30.01.2016
Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi; . Proiect de hotarare pentru aprobarea

modificarii si completarii HCL nr. 45/2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2016.-
initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar prezinta proiectul de

hotarare si expunerea de motive, dupa care da cuvantul doamnei Inspector Neagu
lonelia, pentru a prezenta ce completari si modificari au fost propuse.

In continuare doamna Neagu lonelia, Inspector Operator rol, explica punctual
completarile si modificarile propuse pentru unele articole din anexa HCL nr. 45/2015
privind impozitele si taxele locale pe anul 2016, avand la baza adresa cu mentiunile facute de
serviciului juridic din cadrul INSTITUTIEI PREFECTULUI, ca urmare a controlului de
legalitate.

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 solicita lamuriri cu privire la
taxa pentru eliberarea Certificatului de producator.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca taxa prevazuta de noul
Cod fiscal este de pana la 9 lei si in hotararea initiala s-a aprobat 10 lei, fiind in afara
legii, drept pentru care s-a revenit cu propunerea de 7 lei, la fel ca anul precedent.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si solicita lamuriri cu privire la
modificarile privind termenele de plata si ce rol au.

Doamna inspector Neagu lonelia intervine si precizeaza ca pentru impozitele si taxele
de pana la 50 lei este stabilit un singur termen de plata, respectiv 31 martie, iar pentru
cele care depasesc 50 de lei sunt stabilite cele doua termene de plata, respectiv 31 martie
si 30 septembrie

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si completeaza ca aceste termene sunt
stabilite de codul fiscal iar modificarea art 4 din hotararea initiala se face ca urmare a
controlului de leglitate, fiind facute mentiuni cu privire la termenele de plata redeventei
pentru concesiuni, in sensul de se elimina din textul hotarari aceasta prevedere ,
deoarece sunt deja stabilite in contractele de concesiune.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si aduce in discutie impozitul pe
terenul extravilan, facand precizarea ca desi la nivel de APIA suntem prinsi ca zona
defavorizata, noi am stabilit un impozit de calitate superioara a terenului si intreaba
daca se mai poate reveni pentru modificarea acestuia.

Domnul Brates Costel intervine si precizeaza ca in prezent pe baza informatiilor pe
care le detine , majoritatea localitatilor din judet sunt prinse ca zona defavorizata,
exceptie facand acele localitati unde functioneaza sistemul de irigatii. In ceace priveste
modificarea impozitul pe terenul extravilan, precizeaza ca acesta a ramas la nivelul
anului 2015 si crede ca nu sunt probleme cu incasarea acestuia.

Doamna consilier Zainea Ancuta, se inscrie la cuvant si face referire la adresa
inaintata de institutia Prefectului in legatura cu mentiunile facute in urma controlului de
legalitate, asupra unor articole din cuprinsul anexei la HCL nr. 45/2015 privind



impozitele si taxele locale si solicita lamuriri pe marginea acestora.
Doamna Inspector Neagu lonelia intervine si explica punctual modificarile propuse

conform mentiunilor din adresa.
Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca aceste explicatii trebuiau

trecute in referatul compartimentului de specialitate pe baza adresei primite, ca sa fie
totul clar si sa nu se mai solicite alte clarificari.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
-10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian, Dumitrache
Mihaela, Ipate Valeriu lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia Daniela,
Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.4/30.01.2016
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi ;. Proiect de hotarare pentru aprobarea

modificarii HCL nr. 53/2015 pentru modificarea si completarea HCL nr. 45/2015 privind
impozitele si taxele locale pe anul 2016- initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de

hotarare si expunerea de motive, dupa care da cuvantul doamnei Inspector Neagu
lonelia, pentru a prezenta ce modificari au fost propuse.

In continuare doamna Neagu lonelia, Inspector Operator rol, precizeaza ca este
vorba de taxa pentru spectacole , activitati culturale sau competitii sportive care in
hotararea initiala a fost stabilita la 1% din incasari si abonamente, dat cand s-a
aprobat modificarea art. 481 alin.(2), din Codul Fiscal prin HCL nr. 53/2015, nua
fost trecut acel procent ci sa lasat textul de lege si anume ' pana la 2%'.
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 Zaharia Daniela
Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta )
Se adopta HCL nr.5/30.01.2016

Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia 'Sistem de canalizare in
satele Stelnica si Maltezi'- 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 fata de cele expuse la

sedinta de comisie, au intervenit unele modificari ca urrnare a confruntului cu situatiile
primite de la constructor, rezultand o valoare actualizata putin mai mare fata de cea
initiala. In continuare face referire la adresa primita de la MDRAP, prin care se solicita
mai multe documente cu privire la aceasta investitie, printre care si aceasta hotarare,
care vor constitui dosarul ce se va inainta la minister, pentru a se putea incheia
contractul de fmantare pentru restul de executat.

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 de ce a fost necesar
incheierea celor doua acte aditionale.

Domnul Brates Costel intervine si explica pe parcursul anului 2015 au fost
incheiate un numar de trei acte aditionale cu sumele alocate, reprezentand restul de
executat in valoarea de 677 mii lei, dar s-au executat lucrari de 385 mii lei, dupa care
s-a incheiat un alt act aditional prin care ministerial si-a luat angajamentul ca suma de
290 mii lei nedecontata sa fie alocata in anul 2016 si din acest punct de vedere au
solicitat aceasta documentatie.
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba care este termenul

de finalizare a acestei investitii.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca avem act aditional la

contract pana pe data de 28 august 2016.
In continuare au loc discutii intre domnii consilieri si domnul Brates Costel cu

privire la indicatorii tehnico economici investitia 'Sistem de canalizare in satele Stelnica
siMaltezi'.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;

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

Se adopta HCL nr.6/30.01.2016.
Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
participarii financiare a Comunei STELNICA la sustinerea proiectului ,,Sprijin
pregatitor pentru elaborarea strategic! de dezvoltare locala pentru parteneriatului
GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA "in conformitate cu Decizia de finantare D
19100000011582300002/12.01.2016.- initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de

hotarare si expunerea de motive.
Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii consilieri

la dezbateri pe marginea acestui punct.
Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba daca acest punct are

legatura cu flagul pentru pescari.
Domnul secretar Manaila Petrica intervine si raspunde ca este vorba de noul GAL

la care am aderat in anul 2015.
Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba daca aceasta cotizatie este
diferita intre comuna si oras sau este egala pentru toti membrii GAL.

Domnul Brates Costel intervine si explica pe larg toate actiunile derulate si
finantate prin vechiul GAL, in exercitiul bugetar 2007-2013, care s-a extins pana in
anul 2015, dupa care face referire la exerciciul bugetar 2014-2020 unde informeaza
ca s-a marit numarul partenerilor din cadrul noului GAL respectiv s-au afiliat un
numar de 6 comune din judetul Braila cotizatia aferenta va fi egala pentru toti
partenerii iar suma de care poate beneficia fiecare partener se ridica la 125 mii euro,



Cu toate ca cei din Braila au sustinut ideia ca suma sa fie alocata in functie de
numarul de locuitori.
Doamna consilier Zainea Ancuta, intervine si intreaba daca aceasta cotizatie va fi

platita si de ONG-uri si din ce document rezulta acest lucru, solicitand sa i se puna la
dispoziie documente in care s-a stabilit acest aspect.In privinta bugetului indicativ al
proiectului rezulta ca valoarea veniturilor este mai mare cu 5 mii de lei de cat
cheltuielile.

Domnul Brates Costel intervine si explica cu lux de amanunte toate problemele
ridicate de domnii consilieri pe marginea acestui punct.

Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
—10 voturi pcntru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian,
Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia
Daniela Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta ).

Se adopta HCL nr.7/30.01.2016.
Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi; . Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului local pentru anul 2016- initiator Marin Gica.
Domnul viceprimar Marin Gica, cu atributii de primar, prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive, dupa care da cuvantul doamnei contabil Decu
Fanica pentru prezentarea detaliata a bugetului.

Doamna contabil Decu Fanica prezinta referatul de specialitate si detaliaza
sumele propuse pe fiecare sectiune abugetului local, atat la partea de venituri,
respectiv de cheltuieli, precum si modul cum au fost repartizate pe fiecare capitol de
cheltuieli.In continuare prezinta sumele din bugetul pentru autofmantate, partea de
venituri si cheltuieli, precum si lista de investitii pentru anul 2016.

Doamna presedinte de sedinta Dumitrache Mihaela invita pe domnii
consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.

Domnul consilier Rosu Adrian se inscrie la cuvant si intreaba daca se incaseaza
acea suma prevazuta ca venituri proprii, dupa care solicita lamuriri cu privire la
sumele cuprinse la capitolul subventii de la bugetul de stat, precum si pentru
imprumutul care va fi rambursat.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca s-a luat in calcul sumele
incasate anul anterior, fiind posibil sa se incaseza mai mult, iar cu privire la aceste
subventii, mentioneaza ca sunt prevazute pentru a marii veniturile bugetului local,
chiar daca sunt alocate sau nu.In continuare mentioneaza ca s-a primit adresa de la
AJFP lalomita cu suma alocata pentru plata imprumutului care a fost pusa la
materialul de sedinta iar cand se vor primi bani, vom achita acest imprumat.
Domnul consilier Rosu Adrian intervine si intreaba daca la cheltuielile cu salariile

sunt prinse si indemnizatiile consilierilor, totodata solicitand lamuriri cu privire la
sumele alocate pentru bursele elevilor precum si pentru carti funciare.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca sunt prinse sume mai mari
la cheltuielile cu salariile, pentru o eventuala crestere a indemnizatiilor in anul 2016.
In cera ce privesc bursele pentru elevi, acestea se acorda trimestrial pe baza tabelului



transmis de scoala, cu numarul elevilor si sumele aferente, fiind vorba de 36 lei pe
elev, criteriile de acordare sunt stabilite de Inspectoratul Scolar iar dosarele sunt
aprobate de Consiliul de administratie al scolii.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica domnilor consilieri ca
sumele alocate pentru carti funciare vor fi cheltuite pentru intocmirea documentatiilor
cadastrale pentru bunurile imobile din patrimoniul primariei si anume ; terenurile
concesionate pe care sunt edificate constructii, atunci cand proprietarul constructiei
solita prin cerere cumpararea terenului: izlazul comunei in suprafata de 159 ha avand
in vedere ca a fost emis Ordinul Prefectului pentru aceasta suprafata :terenurile
neagricole si cladirile pentru care sunt cereri de inchiriere sau stabilirea dreptului de
superficie. In aceeasi ordine de idei sumele vor fi cheltuite pentru intocmirea
planurilor parcelare care nu sunt avizate de OCPI, de catre persoana autorizata pe
baza de contract de prestari servicii.

Domnul consilier Rosu Adrian intervine si intreaba daca sunt alocate sume pentru
lucrari de asfaltare strazi, facand referire la acel capet de strada care face legatura
intre strada sf. Pantelimon cu strada Lalelelor in localitatea Stelnica, unde sunt trei
gospodarii.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si raspunde ca sunt alocate sume pentru
asfaltarea inca trei strazi din satele Stelnica si Maltezi.

Domnul viceprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca este necesar sa fie
reabilitat si acel capat de strada deoarece toate apele pluviale de pe strada Sf
Pantelimon tree prin acea zona, mentionand ca sunt mai multe strazi de acest gen .
Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si solicita lamuri cu privire la

sumele prinse la capitolul 'subventii' precum si detalierea sumei propusa la
capitolul 'cultura'.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca este o practica care se
uziteaza de ea, pentru a marii veniturile bugetului local, sume care in general nu sunt
primite. In continuare mentioneaza ca suma alocata pentru capitolul cultura este
destinata pentru cheltuielile cu salariile la biblioteca, pentru transportul echipei de
fotbal si celelalte cheltuieli ale acesteia, facand precizarea ca anul acesta nu se vor
face alte achizitii de bunuri la biblioteca, deoarece au fost realizate anul trecut.
Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si precizeaza ca a intrebat acest lucru in

ideia ca in acest capitol poate fi inclus si cimitirul, venind cu propunerea ca o parte
din suma alocata la acest capitol sa fie destinata pentru intretinerea cimitirului.
Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca de la acest capitol pot fi

alocate sume si pentru cimitire, dar la acest moment nu este posibil, deoarece
bugetul este mic si sumele sunt alocate pentru investitiile in derulare, urmand ca in
semestrul doi sa marim veniturile si sa prindem sume si pentru aceste objective.
Domnul viceprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca pentru cimitirul nou este

necesar sa se realizeze atat imprejmuirea cat si sistematizarea locurilor de veci.
Doamna Zainea Ancuta intervine si afirma ca este important modul cum sunt

administrate cimitirele deoarece in egala masura ne petrecem viata pe pamint si cea
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de apoi. In continuare solicita alte informatii cu privire la investitiile in derulare,
proiecte care se vor implementa si denumirile stazilor care s-au asfaltat de curand.

Domnul Brates Costel intervine si face referire la restul lucrarilor de executat la
strazile care s-au asfaltat in anul 2015, dupa care informeaza ca este in discutie
implementarea unui proiect finantat din fonduri europene pe masura 7.2, pentru
asfaltarea strazilor din zona plana a localitatii Stelnica.

Doamna contabil Decu Fanica intervine si precizeaza ca strazile asfaltate sunt ;
Cimitirului, Lalelelor in Stelnica si Boier Maltezeanu in Maltezi.
Nu mai sunt discutii si se voteaza cu;
—10 voturi pentru (Alvadanei Mita, Avram lonela, Delistan Florian,

Dumitrache Mihaela, Ipate Valeria lonut, Nan Georgeta, Rosu Adrian Zaharia
Daniela Valeanu Ani Titela, Zainea Ancuta ).

Se adopta HCL nr.8/30.01.2016.
Alte discutii :
Doamna consilier Nan Georgeta se inscrie la cuvant si face referire la

deranjamentele si avariile la retelele de energie electica si de cablu din perioada
viscolului.

Domnul viceprimar Marin Gica intervine si precizeaza ca in perioada viscolului
ne-am confhmtat cu multe avarii la reteaua de energie electrica atat pentru casnic cat
si la iluminatul public in satul Stelnica, deoarece unele firele s-au rupt iar altele s-au
intins si au facut scurt, unde cu greu s-a descoperit si au fost remediate.

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si aduce in discutie actualizarea sietului
primariei si intreaba cu cine avem contract de prestari servicii.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca avem contract cu
domnul Marius Burlacu din Slobozia, fiind puse pe sait informatiile de interes public
pe ani anterior si parte din anul 2015, urmand ca in periada urmatoare sa fie puse si
celelalte.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si propune ca pe saitul primariei sa se
gaseasca cat mai multe informatii cu privire la investitiile realizare, proiectele in
derulare , pentru a fi cunoscute de toti cei care sunt interesati sa investeasca pe raza
comunei noastre.
Nu mai sunt discutii drept pentru care doamna presedinte de sedinta Dumitrache

Mihaela declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de
30.02.2016.

mitrache Mihaela
SECRETAR,
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