
PROCES VERBAL 
 
 

Incheiat astazi, 30.08.2005, la sedinta ordinara a 
Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
 
 
 
 
 

Dl. consilier Ilie Grigore, decan de varsta, deschide sedinta si constata 
prezenta in sala a majoritatii consilierilor. 

Dl. consilier Ilie Grigore  solicita propuneri pentru presedintele de 
sedinta. 

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

conducerea sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare acceptare demisie consilier ; 
- 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, este prezentata cererea de demisie din 
functia de consilier local a d-nei Isarescu Aurelia, apartinand formatiunii 
politice a Partidului Democrat. Aceasta cerere de demisie este motivata prin 
faptul ca d-na Isarescu Aurelia urmeaza sa ocupe o functie incompatibila cu 
calitatea de consilier local. 
 Cu privire la acest fapt, dl. consilier Bobe George apreciaza ca trebuie 
tinut cont de actul de vointa al d-nei Isarescu Aurelia. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca un consilier local trebuie sa aiba 
libertatea de vointa privind exercitarea acestei functii, inclusiv faptul de a 
renunta atunci cand cunoaste ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate. 
Ca urmare , apreciaza ca d-na Isarescu Aurelia nu poate fi constransa sa 
exercite o functie din moment ce se afla intr-o situatie de incompatibilitate. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi se accepta demisia d-nei Isarescu Aurelia din 
postul de consilier local. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 D-na Curicuta Alexandrina solicita suspendarea autorizatiei de 
functionare nr. 1869/01.04.2004. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Dumitru Elena Luminita solicita emiterea unei autorizatii de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de intermedieri in comertul cu 
material lemnos si de constructii, in calitate de persoana fizica autorizata. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. consilier Bobe George propune ca, in viitor, Consiliul local sa 
adopte o hotarare prin care sa se acorde locuri de casa conform legii 15/2003 
doar persoanelor care au domiciliul in comuna de mai multa vreme. 
 Dl. consilier Stefan Niculae apreciaza ca ar fi potrivit ca la urmatoarea 
sedinta de consiliu, dl. Birjaru Iordan sa prezinte un raport de activitate. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
BARBU GHEORGHE                                        OPRESCU ANEMARIE 
 


