
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.02.2005, la sedinta ordinara a Consiliului 
local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
 
 

 
Dl. consilier Sandu Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si 

constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor. 
Dl. consilier Sandu Nicolae  solicita propuneri pentru persedintele de 

sedinta. 
Dl. consilier Boerescu Constantin propune pe dl. consilier Ilie 

Grigore. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, dl. consilier Ilie Grigore preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare aprobare inchiriere si contract cadru inchiriere 

imobil pentru oficiu postal; 
- Proiect hotarare aprobare modificare HCl 6/2005 ; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama si stat functii Aparat 

permanent de lucru Consiliu local ; 
- Proiect hotarare aprobare modificare si completare regulament de 

organizare si functionare Consiliu local ; 
- Diverse . 

Se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, se aproba ordinea de zi a sedintei. 
Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei secretar, care prezinta 

procesul verbal al sedintei anterioare.  
Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri daca continutul 

procesului verbal reflecta problemele discutate la sedinta anterioara. 
 Dupa indeplinirea acestei formalitati , presedintele de sedinta cere 
parerea d-lor consilieri daca cele prezentate in procesul verbal cuprind 
problemele discutate in sedinta anterioara . 
 Cu privire la acest fapt , s-a constatat ca procesul verbal al sedintei 
anterioare prezinta cu veridicitate problemele supuse atentiei Consiliului 



local , ca urmare se supune la vot aprobarea procesului verbal sus-mentionat 
si sigilarea dosarului . 
 Cu unanimitate de voturi , au fost aprobate procesul verbal al sedintei 
anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte . 
 La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este prezentat de 
catre dl. primar, iar documentele aferente de catre responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reiese necesitatea infiintarii unui oficiu postal 
pe raza comunei ; acesta urmeaza sa functioneze in incinta imobilului-anexa 
din curtea scolii din Sos. Stefanesti nr. 147. De asemenea, este prezentat spre 
aprobarea Consiliului si contractul-cadru de inchiriere a imobilului respectiv. 
 In baza acestor documente, presedintele solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca existenta unui oficiu postal 
pe raza comunei este absolut necesara. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Bobe George apreciaza ca imobilul propus ca sediu 
pentru oficiul postal corespunde scopului, avand o amplasare avantajoasa ( 
in mijlocul localitatii ). 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin subliniaza necesitatea urgentarii 
acestui demers, posta fiind o institutie care nu trebuie sa lipseasca din nici o 
localitate. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore mentioneaza faptul ca viitorul sediu al 
oficiului postal este o cladire veche, care are nevoie de amenajari ; Consiliul 
local ar trebui sa contribuie la reparatii. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind aprobarea 
inchirierii imobilului-anexa pentru deschiderea unui oficiu postal, precum si 
a contractului-cadru de inchiriere. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, dl. primar prezinta proiectul de 
hotarare, iar documentele aferente sunt puse la dispozitie de catre 
responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reiese necesitatea modificarii HCl 6/2005, 
intrucat nu a fost primit avizul favorabil asupra regulamentului de organizare 
si functionare a serviciului comunitar de evidenta persoanelor. Ca urmare, se 
impune modificarea art. 3 si abrogarea art. 5 din HCl 6/2005. 
 In baza documentelor prezentate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 



 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca este necesar modificarea HCl 
6/2005 in conformitate cu prevederile legale privind regulamentul de 
organizare si functionare a serviciului public comunitar de evidenta a 
persoanelor.  
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca trebuie respectata procedura 
de infiintare a serviciului comunitar de evidenta a persoanelor, iar daca este 
necesar modificarea HCl 6/2005 pentru a fi in concordanta cu legislatia in 
vigoare, atunci acest lucru trebuie realizat. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian subliniaza ca trebuie infiintat serviciul de 
evidenta a persoanelor si HCl 6/2005 trebuie modificata asa incat sa 
corespunda normelor in domeniu. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea de modificare a HCl 
6/2005. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este prezentat 
de catre dl. primar, iar documentele aferente de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din acestea, rezulta ca, in urma raportului de evaluare a 
performantelor profesionale obtinute de catre consilierul juridic angajat in 
cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local, sunt indeplinite 
conditiile de promovare pe un grad profesional superior. Pentru organizarea 
examenului de promovare, este necesara crearea postului de consilier juridic 
grad II, in cadrul Statului de functii existent. 
 In urma celor prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri la 
cuvant. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca, daca din raportul de 
evaluare rezulta ca sunt indeplinite conditiile pentru organizarea examenului 
de promovare, modificarea statului de functii si a organigramei Aparatului 
propriu de lucru al Consiliului local se justifica. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian apreciaza ca, in urma evaluarii 
performantelor pentru consilierul juridic, se poate crea un post de grad 
profesional superior pentru organizarea examenului de promovare. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Niculae Marius subliniaza necesitatea corelarii 
organigramei si statului de functii al Aparatului permanent de lucru al 
Consiliului local cu prevederile legale privind organizarea examenului de 



promovare si cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata de catre 
consilierul juridic. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea de aprobare a 
organigramei si statului de functii pentru Aparatul permanent de lucru al 
Consiliului local. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este prezentat 
de catre dl. primar, iar documentele aferente de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste materiale rezulta ca, pentru corelarea regulamentului de 
organizare si functionare al Consiliului local cu normele legale in domeniu, 
se impune efectuarea de modificari on ceea ce priveste modul de desfasurare 
a sedintelor, sanctiunile disciplinare si modalitatea de remunerare a 
consilierilor. 
 Avand in vedere documentele expuse, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Paraschiv Gheorghe apreciaza ca regulamentul de 
organizare si functionare a Consiliului local trebuie sa respecte legea si ca, 
daca au aparut modificari legislative, acestea trebuie sa se regaseasca in 
cuprinsul regulamentului. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Bobe George considera ca regulamentul de organizare si 
functionare a Consiliului local trebuie sa fie in concordanta cu legea, mai 
ales in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare si modul de remunerare a 
consilierilor. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristea Nicolae subliniaza necesitatea coroborarii 
regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local cu textele 
legislative in domeniu; regulamentul este documentul dupa care se ghideaza 
intreaga activitate a Consiliului, ca urmare este foarte importanta respectarea 
in totalitate a prevederilor legale in domeniu. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea de modificare si 
completare a regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



 Dl. Radu Gh. Ion solicita eliberarea unei autorizatii de functionare in 
vederea desfasurarii activitatii de comert cu cereale. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Ilie Victor solicita anularea autorizatiei de functionare nr. 
1702/30.08.2000. 
 Consiliul este de acord. 
 S.C. E.K. ROMPRIM SRL, solicita aprobarea Consiliului local in 
vederea desfasurarii activitatii de comert cu masini si utilaje agricole pe raza 
localitatii. 
 Consiliul este de acord. 
 S.C. FORNETTI ROMANIA SRL  solicita aprobarea Consiliului 
local in vederea deschiderii unui punct de lucru pe raza localitatii, pentru 
depozitarea produselor de panificatie congelate si distribuire a lor.  
 Consiliul nu este de acord, deoarece nu au fost depuse documente din 
care sa reiasa situatia societatii pe raza localitatii ( dovada sediului, contract 
de inchiriere etc.). 
 Presedintele de sedinta solicita reanalizarea cererii depuse de catre dl. 
Chen Jian in vederea obtinerii unui aviz pentru constructia unei hale 
industriale si a unei cladiri de birouri. 
 In sustinerea acestui demers, dl. Ilie Grigore, presedintele de sedinta, 
considera ca la sedinta anterioara a fost discutata superficial  cererea d-lui 
Chen Jian. Acesta, construind o hala care nu deranjeaza cu nimic zona, nu 
poate fi oprit din initiativa sa de catre Consiliul local, inainte de a se vedea 
daca obtine sau nu avizele necesare de la institutiile abilitate ( mediu, 
apararea civila, S.C. Electrica ). Trebuie sa tinem cont insa, ca prin acesta 
investitie se vor crea noi locuri de munca pentru locuitorii comunei. Dl. 
presedinte solicita si parerea celorlalti consilieri. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca trebuie chiar sprijinita 
aceasta initiativa si nu intelege de ce trebuie descurajat acest investitor ; daca 
asa se va proceda cu toti care vor sa investeasca in comuna, nu se poate 
vorbi despre ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei. 
 Dl. consilier Pavel Gheorghe nu este de acord cu construirea halei 
respective, deoarece se construieste intr-o zona de locuinte si, totodata, 
detesta gestul acestora de a incerca sa-l mituiasca cu 2000 euro. 
 Dl. consilier Paraschiv Gheorghe subliniaza in cuvantul dumnealui ca 
nu Consiliul local este cel care poate aprecia daca acea hala deranjeaza sau 
nu zona. Tocmai din acest motiv este necesar avizul de la protectia mediului, 
institutie care are specialisti in domeniu si poate sa se pronunte cu 
certitudine asupra poluarii fonice produsa de o asemenea constructie 



industriala. Cu atat mai mult cu cat se stie ca se vor atrage venituri la bugetul 
local  ( si asa de austeritate ). 
 Deoarece dl. consilier Pavel Gheorghe si-a exprimat zgomotos 
punctul sau de vedere chiar si dupa ce au luat ceilalti consilieri cuvantul, 
presedintele de sedinta propune exprimarea fiecarei opinii prin vot deschis. 
 Supusa la vot aprobarea cererii d-lui Chen Jian, cvorumul a fost 
urmatorul : 

- impotriva : 3 ( trei ) voturi : Pavel Gheorghe, Isarescu Aurelia, 
Stefan Niculae ; 

- pentru 10 ( zece ) voturi. 
Cu majoritate de voturi, cererea d-lui Chen Jian a fost aprobata. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
 
ILIE GRIGORE                                                  OPRESCU ANEMARIE 
  
 


