
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.06.2005, 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 Radu Traian. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Radu Traian preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare infiintare serviciu salubritate; 

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 apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente proiectului de hotarare sunt intocmite de 
catre responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reiese necesitatea infiintarii serviciului de 
salubritate la nivelul comunei, precum si a adoptarii regulamentului de 
organizare si functionare a acestuia. 



 In cadrul acestui regulament sunt prevazute principalele drepturi si 
obligatii ale prestatorului si ale beneficiarilor acestui serviciu, indicii de 
calitate, modalitatile de operare, etc. 
 Cu privire la aceste documente, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera infiintarea serviciului de 
salubritate o necesitate pentru comuna, intrucat in acest fel vor putea fi 
stranse gunoaiele in mod eficient si localitatea va avea un aspect civilizat. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza faptul ca cetatenii comunei trebuie 
invatati sa nu mai arunce gunoiul la intamplare, iar acest serviciu trebuie sa 
instaleze lazi de gunoi pe strazi. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Barbu Gheorghe subliniaza avantajele serviciului de 
salubritate la nivelul comunei, care va asigura curatenia localitatii, o 
colectare eficienta a gunoaielor si depozitarea corespunzatoare a acestora. 
 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 infiintare a 
serviciului de salubritate la nivelul comunei Stefanestii de Jos, precum si 
aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
RADU TRAIAN                                                   OPRESCU ANEMARIE 
 


