
 
PROCES VERBAL 

 
 

Incheiat astazi, 27.07.2005, 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 Ilie Grigore propune pe d-l consilier Bobe George. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Bobe George preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare aprobare inchiriere prin licitatie a serviciului 

public de salubritate; 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget ; 
- Proiect hotarare acceptare donatie teren domeniu public ; 
- Proiect hotarare aprobare dosare Legea 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, dl. Primar prezina expunerea de 
motive, iar documentele aferente sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca, pentru a putea deveni 
operational, serviciul public de salubritate infiintat la nivelul comunei 
trebuie concesionat prin procedura de achizitie publica de servicii, intrucat 
bugetul local nu poate suporta functionarea serviciului de salubritate din 
fonduri proprii. 
 De asemenea, s-a propus si componenta comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru achizitie publica de servicii pentru realizarea concesionarii. 
 Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita opinia d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca varianta organizarii unei licitatii 
pentru concesionarea serviciului public este o solutie oportuna, tinand cont 
de resursele limitate ale bugetului local, care nu permit exploatarea acestui 
serviciu de catre primarie. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Sandu Nicolae subliniaza faptul ca este de acord cu 
proiectul de hotarare cu mentiunea necesitatii publicarii caietului de sarcini. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 

Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind concesionarea 
prin licitatie publica a serviciului public de salubritate. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, dl. Primar prezinta Expunerea de 
motive, iar documentele aferente sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste documente, reise faptul ca rectificarea bugetului local este 
ceruta de necesitatea includerii in buget a sumei de 16.948,20 lei din cote 
defalcate din impozitul pe venit, transferul sumei de 33.106,30 lei din cote 
defalcate din cota de TVA pentru institutiile de invatamant preuniversitar de 
stat din trimestrul IV in trimestrul I 2005, precum si de retragerea sumei de 
7.199,50 lei de la consultanta agricola. Aceste operatiuni sunt efectuate 
conform prevederilor adresei nr. 6405/01.07.2005 a Consiliului judetean 
Ilfov, Directia Economica, Biroul Buget, Venituri si Cheltuieli. 



Pentru cele 16.948,20 lei a fost propusa destinatia de fonduri pentru 
reparatii scoala. 

Total buget rectificat: 1.962.960 lei. 
In baza documentelor prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe aduce la cunostinta Consiliului faptul ca 

nu este de acord cu proiectul de hotarare, intrucat nu au fost prezentate 
materialele aferente cu trei zile inainte de sedinta. Dupa acesta interventie, 
dl. consilier paraseste sedinta. 

Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza ca alocarea de fonduri pentru 
repararea scolilor este binevenita, intrucat se apropie inceputul anului scolar 
si elevilor trebuie sa li se asigure conditii bune de studiu. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca rectificarea bugetara se 

justifica, subliniind ca ar fi de dorit ca fondurile pentru repararea scolilor sa 
fie suplimentate, cele existente in momentul de fata fiind considerate 
insuficiente. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 

vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti in sala, rectificarea 

bugetului local este aprobata pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, Expunerea de motive este 

prezentata de catre dl. primar, iar documentele aferente acestui proiect de 
hotarare sunt intocmite de catre responsabilii in domeniu. 

Din aceasta prezentare, reiese faptul ca S.C. INTERCOM SRL a facut 
catre Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos o oferta de donatie pentru 
terenul in suprafata de 3.300 m.p. ce urmeaza a avea destinatie de drum de 
acces public.  

In acest sens, presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca intrarea unei suprafete de teren 

in domeniul public al comunei este binevenita, cu atat mai mult cu cat 
destinatia acestui teren va fi de drum de acces public. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca largirea retelei de drumuri in 

comuna este un lucru bun, mai ales ca noul drum este conceput pentru a 
asigura o noua legatura cu Linia de Centura a Capitalei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 

vot. 



Cu majoritate de voturi se adopta hotararea de acceptare a donatiei 
privind suprafata de 3.300 m.p. care urmeaza sa intre in domeniul public al 
comunei Stefanestii de Jos. A votat impotriva dl. consilier Stefan Niculae. 

La ultimul punct al ordinii de zi, dl. primar prezinta Expunerea de 
motive, iar documentele aferente sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceasta prezentare reiese ca urmeaza a fi supuse analizei 
Consiliului local dosarele cu cereri depuse conform Legii 15/2003, privind 
atribuirea unui loc de casa pentru tineri. 

In urma analizarii cererilor supuse atentiei Consiliului local, au fost 
aprobate acele dosare care au primit si girul comisiei de analiza a Consiliului 
local. Ca urmare, a fost aprobat ca cererile care au intrunit conditiile legale 
sa fie trecute in evidenta speciala privind persoanele ce vor beneficia de 
prevederile Legii 15/2003 la nivelul comunei Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Radulescu Maria solicita concesionarea unei suprafete de 10 

m.p. pentru construirea unei parcari langa popasul turistic amenajat la 
intersectia dintre DJ200 si Linia de Centura a Capitalei. 

Consiliul local este de acord, cu mentiunea ca urmeaza sa se 
intocmeasca un act aditional la contractul de concesionare existent deja, 
incheiat pentru suprafata pe care s-a construit popasul turistic. 

Dl. Matarau Marian solicita eliberarea unei Autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de transport cu taxiuri, in calitate de persoana 
fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Matarau Marin solicita inchirierea unei suprafete de 4 m.p. in zona 

Liniei de centura pentru comercializarea de legume si fructe. 
Consiliul este de acord. 
Consiliul local ia la cunostinta adresa nr. 6696/07.07.2005 prin care 

Consiliul judetean Ilfov informeaza necesitatea ca in bugetele locale sa se 
prevada sume pentru ca fiecare scoala si gradinita sa dispuna de cate un 
frigider. 

D-na Lupu Elena Meira solicita ajutor de inmormantare pentru 
decedatul Lupu Ion, socrul acesteia. 

Consiliul local nu este de acord, intrucat s-a considerat ca situatia 
materiala a familiei este suficient de buna pentru a nu necesita acordarea 
acestui ajutor de inmormantare. 

D-na consilier Isarescu Aurelia isi depune demisia din postul de 
consilier local, intrucat functia pe care o detine la C.A.S Ilfov nu este 
compatibila cu cea de consilier local. 



Consiliul local ia act de acest fapt si stabileste ca in urmatoarea 
sedinta sa decida asupra acestei demisii. 

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

 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                 SECRETAR COMUNA, 
 
BOBE GEORGE                                                OPRESCU ANEMARIE 

 
 
 
 
 

 
 


