
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.05.2005, 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 presedintele de 
sedinta. 

Dl. consilier Sandu Nicolae propune pe d-l consilier Ilie Grigore. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Ilie Grigore preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare pentru rectificarea bugetului 
- Proiect hotarare aprobare stema comuna 
- Proiect hotarare aprobare dosare depuse conform Legii 15/2003 
- 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. 
 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 expunerea de motive este prezentate 
de catre domnul primar, iar documentele aferente de catre responsabilii in 
domeniu. 



 Din aceste documente reiese ca rectificarea bugetara este impusa de 
includerea in bugetul local al urmatoarelor sume : 

1. Venituri din impozite si taxe locale 2.498.493.000 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit ( cota de 22%) 363.362.000 
3. Taxe din activitati notariale 1.000.000.000 
4. Taxe din eliberari de autorizatii 1.500.000.000 
5. Taxe extrajudiciare de timbru 100.000.000 
6. Taxe din inchirieri si concesionari 100.000.000 
7. Cote defalcate din impozitul pe venit (17%) 1.500.000.000 

TOTAL VENITURI RECTIFICARE 7.061.855.000 lei 
 
 Pentru aceste sume este propusa urmatoarea destinatie : 

1. Iluminat public 200.000.000 
2. Telefon corespondenta abonament Zapp 200.000.000 
3. Rechizite (imprimate cu regim special) 100.000.000 
4. Prestari servicii curatenie si legatorie arhiva 400.000.000 
5. Obiecte de inventar calculatoare si mobilier 300.000.000 
6. Studiu de impact mediu si consultanta 300.000.000 
7. Abonamente si colectii de legi pentru 2006 100.000.000 
8. Cursuri calificare si informatizare 200.000.000 
9. Regionala de dezvoltare 50.000.000 
10. Salarii asistenti personali 350.000.000 
11. Ajutoare sociale 600.000.000 
12. Ajutoare de urgenta 100.000.000 
13. Reparatii drumuri 1.000.000.000 
14. Investitii (tractor) 1.000.000.000 
15. Referendum 600.000.000 
16. Reparatii scoala 1.300.000.000 
17. Cheltuieli de personal 261.855.000 

TOTAL CHELTUIELI 7.061.855.000 lei 
 Cu privire la aceste rectificari de buget presedintele de sedinta solicita 
opiniile domnilor consilieri. 
 D-l consilier Pavel Gheorghe subliniaza ca nu este de acord cu 
rectificarea bugetara deoarece nu a putut lua cunostinta de toate documentele 
care au stat la baza intocmirii listei de venituri si cheltuieli ; din prezentarea 
facuta in sedinta considera ca sumele sunt foarte mari si in opinia dansului 
nejustificate.  

D-l consilier Stefan Niculae solicita existenta acordului comisiei de 
achizitii pentru cumpararile de bunuri publice. 



 D-l consilier Sandu Nicolae apreciaza ca bugetul este bine intocmit si 
acopera principalele domenii de investitii locale. 
 Este acord cu proiectul de hotarare. 
 D-l consilier Radu Traian considera ca actuala structura a bugetului nu 
acopera toate nevoile comunei insa rezolva unele probleme stringente : 
ajutoare sociale si de urgenta reparatii drumuri. 
 Este acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest ordin de zi se supune la vot. Cu 11 
voturi pentru si 1 impotiva (Pavel Gheorghe) se adopta hotararea de 
rectificare a bugetului local, pe capitole, subcapitole, artocole si alineate. 
 La urmatorul punct al ordinei de zi expunerea de motive este 
prezentata de catre d-l primar iar documentele aferente de catre responsabilii 
in domeniu. Din aceste documente reiese ca justificarea aprobarii unei steme 
a comunei rezida in aceea ca aceasta trebuie afisata pe sigiliile primariei si a 
consiliului local, pe actele oficiale, etc. Proiectul de stema este reprezentativ 
pentru localitate imbinand cadrul natural cu cel istoric si cultural. In urma 
documentelor prezentate presedintele de sedinta solicita inscrierea la cuvant. 
 D-l consilier Sandu Nicolae este de acord cu proiectul deoarece o 
stema bine realizata este carte de vizita in relatiile oficiale. 
 D-l consilier Bobe George apreciaza ca proiectul de stema este o 
sinteza a comunei : cadrul natural (Pad. Lipoveanca-Vulpache) religia 
(biserica monument istoric Cretuleasca) si investitiile pentru dezvoltarea 
economica a comunei. 

 Este acord cu proiectul de hotarare. 
D-l Paraschiv Gheorghe considera ca proiectul de stema reprezinta 

comuna. 
 Este acord cu proiectul de hotarare. 

 Nemaifiind alte discutii la acest ordin de zi se supune la vot. Cu 
unanimitate de voturi consiliul local isi insuseste proiectul de stema 
prezentat. 
 La ultimul punct al ordinii de zi expunerea de motive este prezentata 
de catre d-l primar iar documentele aferente de catre responsabilii in 
domeniu. 
 In urma analizei individuale a fiecarui dosar Consiliul local a aprobat 
un numar de 51 de dosare, cele aprobate si de comisia de specialitate, si a 
respins 8 dosare. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. Radoncea Gigel solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de intretinerea si repararea autovehiculelor. 
 Consiliul este de acord. 



 Dl. Ionita George solicita anularea autorizatiei de functionare nr. 
4674/23.02.2004. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Ionita George solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
privind desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul de produse 
alimentare si nealimentare. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Zaharia Gina solicita acordarea unui ajutor de urgenta. 
 Dl. primar decide efectuarea unei anchete sociale pentru a se verfica 
situatia de fapt. 
 D-na Oprea Anicuta solicita concesionarea terenurlui din spatele 
imobilului in care locuieste, 
 Dl. primar face cunoscut Consiliului faptul ca acel teren figureaza in 
evidentele cadastrale ca apartinand cooperatiei. Ca urmare, trebuie analizata 
situatia juridica a terenului, urmand ca abia apoi sa se ia o hotarare. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                    SECRETAR COMUNA, 
 
ILIE GRIGORE                                                    OPRESCU ANEMARIE  
  

 
 
  
 


