
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL STELNICA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31.03.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local Stelnica , judetul
lalomita orele 16,30 in baza Dispozitiei Primarului nr. 61/25.03.2016 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; La sedinta mai participa
domnul viceprimar Marin Gica cu atributii de primar, domnul Manaila Petrica, secretarului
comunei, domnul Marin Daniel Inspector Situatii de urgenta si, locuitori ai comunei Stelnica.

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 supune spre aprobare procesul verbal de la sedinta ordinara din luna februarie cu
eventualele obiectii, cu mentiunea ca procesul verbal de la sedinta de indata din 10 martie nu a
fost finalizat din motive obiective.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si precizeaza ca avea de facut o
mentiune la punctul 1 de pe ordinea de zi la rezultatul votului, unde a fost trecuta si la voturi
pentru si la abtineri, dar nu mai este cazul deoarece s-a corectat aceasta greseala.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si isi exprima nemultumirea ca nu au
fost mentionate toate discutiile purtate, chiar si multe din explicatiile date de domnul secretar
din punct de vedere juridic. In continuare mentioneaza ca nu se regaseste in procesul verbal
intrebarile sale cat si raspunsuile primite in legatura cu situatia domnului viceprimar Marin
Gica cu atributii de primar, daca primeste indemnizatia de primar sau de viceprimar, pentru ca
sunt discutii ca s-ar fi plans, ca nu face fata tutror problemelor, de aceea a pus intrebarea daca
mai are calitatea de consilier si daca nu era cazul sa se aleaga un alt viceprimar ca sa-1 ajute.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca problema cu alegerea unui alt
viceprimar a explicato in cadrul sedintei anterioare in sensul ca este prevazut de lege aceasta
posiblitate, dar asta se stabileste pe linie politica, nefiind o discutie pe marginea procesului
verbal.

Domna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba cand va primi procesul verbal de la
sedinta de indata din luna Martie.

Domnul secretar Manaila intervine si raspunde il va transmite in prima sedinta din aprilie.
Se supune la vot procesul verbal si se voteaza cu ;

-8 voturi pentru ( Avram lonela, Dumitrache Mihaela, Delistan Florian, Ipate
Valeriu lonut, Rosu Adrian, Nan Georgeta, Zaharia Daniela, Valeanu Ani Titela )
- 2 voturi impotriva( Alvadanei Mita, Zainea Ancuta)

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 actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a
Riscurilor la comuna Stelnica pe anul 2016- initiator Marin Gica..
2. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu
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oneros, prin atribuire directa numitei BALAJEL GEORGIANA SOFICA .-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.l de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la comuna Stelnica
pe anul 2016- initiator Marin Gica

Domnul viceprimar Marin Gica, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive, dupa
care da cuvantul doninului Marin Daniel, Inspector SSU, pentru a prezenta referatului de
specialitate si de a da explicatiile necesare.

In continuare domnul Marin Daniel, Inspector SSU, prezinta referatul de specialitate, cu
explicatiile aferente.

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 mai intai trebuia
prezentat raportul comisiei de specialitate, dupa care il intreaba pe domnul inspector Marin
Daniel, de ce s-a actualizat acestui plan, s-a solicitat de la ISU Slobozia, au intervenit ceva
modificari in cuprinsul acestuia, sau s-a modificat cadrul legislativ.

Domnul inspector Marin Daniel, intervine si raspunde ca in conformitate cu legislatia in
vigoare, acest plan trebuie aprobat anual si pe langa acest aspect, a fost completatat tabelul cu
exploatatiile agricole, persoane fizice si juridice, in colaborare cu registrul agricol, avand in
vedere ca sunt cultivatori de cereale paioase, care pot genera situatii de urgenta , datorita
eventualelor incendii.De asemeni am actualizat tabelul cu componenta Comitetului local pentru
situatii de urgenta.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si face referire la materialul de
sedinta pus la dispozitie pentru acest proiect de hotarare , dupa care il intreaba pe domnul
Inspector Marin Daniel care este punctul sau de vedere sau ce au spus reprezentantii ISU cand
au venit in control in legatura cu faptul ca suntem aproape de Centrala nucleara de la
Cernavoda si ce masuri trebuie sa luam.

Domnul inspector Marin Daniel intervine si raspunde ca a procedat ca si anul trecut, facand
extras din plan cu principalele riscuri care pot aparea la nivelul comunei Stelnica, deoarece
acesta contine un numar mare de pagini .In continuare precizeaza ca datorita faptului ca
suntem la o distanta mica de Centrala nucleara de la Cernavoda exista acest rise nuclear, la
control cei de la ISU nu au facut nici o referire, iar ca prima masura este evacuarea populatiei
si adapostirea in spatiile de cazare special amenajate, de raza comunei sau din alte localitati
limitrofe.

Doamna consilier Alvadanei Mita se inscrie la cuvant si precizeaza ca in acel tabel cu
expolatatiile agricole este trecuta si Asociatia Crescatorilor de Animale Stelnica, considerand
ca nu mai era cazul .

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca Asociatia Crescatorilor de
animale Stelnica nu s-a desfiintat, ci doar a fost incetat contractul de inchieriere pentru pasune,
dupa care il intreaba de domnul inspector Marin Daniel daca este trecuta cu suprafata de izlaz,



iar acesta ii raspunde afirmativ. In continuare mentioneaza ca este bine venita aceasta
observatie din partea doamnei consilier Alvadanei Mita, fiind necesar modificarea acelui tabel
din planul care va fi anexat la hotarare.

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si intreaba pe domnul inspector Marin Daniel ce
se face cu restul populatie, avand in vedere ca in plan sunt prevazute spatii de cazare pentru
150 de locuri.

Domnul inspector Marin Daniel intervine si aduce in atentia Consiliului local aceasta
proplema cu privire la gasirea unor solutii pentru construirea unor astfel de locatii, iar in
prezent considera ca o solutie ar fi incheierea unor protocoale cu celelalte localitati care au
spatii disponibile.

Nu mai sunt discutii 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 adopta HCL nr.18/31.03.2016
Se trece la punctul nr.2 de pe ordinea de zi si anume ; Project de hotarare privind

aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, prin atribuire directa
numitei BALAJEL GEORGIANA SOFICA .-initiator Marin Gica.

Domnul viceprimar Marin Gica, prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive,
dupa care da cuvantul domnului secretar Manaila Petrica, pentru explicatiile necesare.

In continuare domnul secretar Manaila Petrica informeaza ca acest proiect de hotarare are la
baza acel contract de vanzare cumparare pentru casa de locuit intre lancu Maria si Balajel
Georgiana Sofica, precum si cererea celei din urma pentru constiturea dreptului de superficie
pentru terenul in suprafata de 1029 m.p. din domeniul privat al comunei Stelnica, ce a fost
concesionat in anul 1993 de catre numitul lancu Enache pentru 25 de ani, iar dupa decesul
acestuia, concesiunea a fost preluata in anul 2008, de sotia acestuia in calitate de mostenitor
legal pentru diferenta de 10 ani. Avand in vedere ca prin noul Cod Civil, bunurile din domeniul
privat nu se mai concesioneaza, in acest sens in anul 2015 s-a aprobat si acel regulament de
inchiriere/constituire dreptului de superficie, este necesar si legal sa i se constituie dreptul de
superficie cu titlu oneros numitei BALAJEL GEORGIANA SOFICA, pentru o perioada de 2
ani, ca diferenta pana cand expira cei 10 de ani din contractul de concesiune.

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 mai multe lamuriri cu
privire la diferenta intre concesiune si superficie. In continuare intreaba daca vechiul
concesionar si-a platit redeventa la zi.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precieaza ca prezentul regulament aprobat prin
hotararea consiliului local, reglementeaza toate situatiile cu privire la inchirierea si constituirea
dreptului de superficie pentru bunurile din domeniul privat al comunei Stelnica si de la caz la
caz se incadreaza fiecare situatie conform acestui regulament.In ceea ce privestete redeventa
mentioneaza ca si-a achitat-o la zi deoarece i-a cerurt certificat fiscal fara datorii la cartea
funciara.

Doamna consilier Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si intreaba despre ce imobil casa de
locuit este vorba.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si precizeaza ca este vorba de casa de locuit din



de pe strada Maagnoliilor nr. 2, situata pe ultimul rand din zona lotizata, in imediata vecinatate
a Parcului de joaca, pe partea de Vest.

-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 adopta HCL nr. 19/31.03.2016
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.

Doamna Zainea Ancuta se inscrie la cuvant si aduce in discutie problema iluminatului public,
facand referire la faptul ca in multe zone din localitatea Stelnica in care becurile nu
functioneaza, aspect care poate duce la diferite evenimente neplacute, respectiv furturi din
gospodarii, violuri asa cum s-a mai intamplat. In continuare mentioneaza ca si in satul Maltezi
pe drumul principal, este aceeasi situatie.

Domnul primar Marin Gica intervine si precizeaza ca a vorbit cu reprezentantul firmei care
ne presteaza aceste servicii si vor veni in eel mai scurt timp, pentru ca au avut alte lucrari
majore pe raza judetului Constanta.

Doamna Nan Georgeta se inscrie la cuvat si precizeaza ca nu intodeauna becurile sunt
problema, ci firele care fac legatura de la stalp la bee, care mai trebuiesc verificate deoarece se
oxideaza si nu mai fac contact, fiind necera o revizie .

Doamna consilier Zainea Ancuta intervine si face referire la lipsa gemului de protectie de la
lampile de iluminat, dupa care intreaba daca actiunea de schimbare a becurilor este
supravegheata de cineva de la primarie.

Domnul primar Marin Gica intervine si raspunde ca de fiecare data cand se schimba becuri la
iluminatul public este prezent unul din angajatii de la Statia de apa, depinde cum pica tura.
In continuare au loc discutii intre domnii consilieri domnul primar Marin Gica si domnul
secretar Manaila Petrica, cu privire la activitatea politiei locale, precum si cu privire la situatia
actuala a cladirii -Sediul Postului de Politie, Bilbioteca si Posta.

Domnul Constantin Lucian,locuitor al comunei Stelnica se inscrie la cuvant si isi motiveaza
prezenta sa in cadrul acestei sedinte prin faptul ca de ceve timp si-a stabilit domiciliu in
comuna, pentru ca si-a constuit o casa de locuit si doreste sa se informeze despre modul de
desfasurare a sedintelor consiliului local, considerand ca nu desfasoara asa cum este normal.In
continuare isi exptima nemultumirea pentru ca nu sunt organizate adunari publice pentru
informarea cetatenilor .

Domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian intervine si il intreaba pe domnul Constantin
Lucian daca face parte din lista vreunui partid politic la alegerile locale din acest an .

Domnul Constantin Lucian intervine si prezizeaza ca la aceasta intrebare nu este obligat sa
raspunda.

Doamna Jugaru loana se inscrie la cuvant si aduce in discutie problemele sociale si familiale
pe care le are, exprimandu-si nemultumirea ca nu este sprijinita de angajatii primariei, respectiv
domnul secretar Manaila Petrica.

Domnul secretar Manaila Petrica intervine si explica punctual toate demersurile facute de
asistenta sociala din cadrul primarie impreuna cu Directia de asistenta sociala si pentru
protectia copilului lalomita, la diferitele solicitari ale numei Jugaru loana, precizand ca in multe
situatii aceasta are o mare parte de vina.



Nu mai sunt discutii, drept pentru care domnul presedinte de sedinta Rosu Adrian declara
inchisa sedinta de ordinara a Consiliului Local Stelnica din data de 31.03.2016.

RETAR,
trica


