
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 15.09.2005, la sedinta ordinara a Consiliului local 
Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 

 
 
 

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

Dl. consilier Radu Traian  solicita propuneri pentru presedintele de 
sedinta. 

Dl. consilier Ilie Grigore propune pe d-l consilier Boerescu 
Constantin. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Boerescu Constantin preia 

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

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale pentru anul 

2006 ; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama si stat de functii Aparat 

propriu Consiliu local ; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ ; 
- Proiect hotarare validare mandat 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, proiectul de hotarare este initiat de 
catre dl. primar, iar documentele aferente sunt intocmite de catre 
responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca pentru anul 2006, taxele si 
impozitele la nivel local stabilite in cota fixa de lege vor fi percepute ca 
atare, iar pentru cele stabilite in cota variabila, se va percepe cota maxima 
stabilita in actul normativ. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Stefan Niculae apreciaza ca justificata stabilirea nivelului 
maxim de impozitare pentru taxele si impozitele stabilite de lege intre limite 
variabile, intrucat astfel se vor creste veniturile la bugetul local. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Niculae Marius considera ca nivelul de impozitare la 
nivel local pentru anul 2006 este bine stabilit, astfel incat sa se realizeze 
venituri la bugetul local si totodata sa nu se impuna taxe exagerate asupra 
locuitorilor. 
 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 stabilire a nivelului 
taxelor si impozitelor la nivel local pentru anul 2006.  
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare initat de catre primarul 
comunei privind modificarea organigramei si a statului de functii al 
Aparatului propriu de lucru al Consiliului local Stefanestii de Jos. 
Documentele aferente acestui proiect de hotarare sunt intocmite de catre 
responsabilii in domeniu. 
 In conformitate cu prevederile legale, s-a incheiat perioada de proba 
de 6 luni pentru referentii nou-angajati, Vrinceanu Mihail si Dumitrache 
Ionela. Acestia au sustinut examenul de definitivare pe post, l-au promovat, 
ca urmare se impune transformarea posturilor pe care le ocupa in prezent in 
posturi definitive, de grad profesional superior. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca, in conditiile in care cei doi au 
trecut cu bine de perioada de proba si au avut rezultate satisfacatoare la 
examenul de definitivare, nu exista motive pentru a refuza transformarea 
celor doua posturi. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Niculae Marius apreciaza ca trebuie urmata procedura 
legala in domeniu, iar daca cei doi referenti indeplinesc conditiile cerute 
pentru transformarea postului, este de acord cu modificarea organigramei si 
a statului de functii ale Aparatului propriu al Consiliului local. 



 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi, se adopta hotararea privind modificarea 
organigramei si a statului de functii al Aparatului propriu al Consiliului 
local. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de 
catre dl. primar, iar documentele aferente sunt intocmite de catre 
responsabilii in domeniu. 
 Din acestea reiese faptul ca la solicitarea  S.C. YUKSEK 
INTERNATIONAL FRUCT SRL,  S.C. TEK-FRUTIS MARKETING SRL,  
S.C. KREIS CONSTRUCT SRL,  CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE 
JOS, a fost intocmit un un PUZ pentru terenul situat in tarlaua 41 parcela 
329, in suprafata de 62.729 m.p. 
  Pe terenul sus-mentionat urmeaza sa se realizeze urmatorul obiectiv 
de investitii: 

- pentru S.C. TEK-FRUITS MARKETING SRL, depozite de 
refrigerare legume – fructe; 

- pentru S.C. YURSEK INTERNATIONAL FRUCT SRL, depozite 
refrigerare legume fructe, carne si tunel coacere banane ; 

- pentru S.C. KREIS CONSTRUCT SRL, statie mobila betoane ; 
- pentru Consiliul local Stefanestii de Jos , modernizare carosabil ; 
Cu privire la cele prezentate mai sus, presedintele de sedinta solicita 

opinia d-lor consilieri. 
Dl. consilier Niculae Marius considera ca acest PUZ contribuie la 

dezvoltarea economica a comunei si, totodata, asigura modernizarea unor 
drumuri publice, ceea ce este in interesul locuitorilor. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Niculae apreciaza ca in cazul acestui PUZ trebuie 

efectuata o analiza amanuntita din partea Consiliului local, pentru a verifica 
indeplinirea conditiilor legale. Nu este de acord cu proiectul de hotarare, 
intrucat apreciaza ca la prezentarea PUZ trebuie sa fie de fata o persoana 
specializata in domeniu, care sa informeze Consiliul cu privire la toate 
amanuntele. 

Dl. consilier Cristea Nicolae nu este de acord cu proiectul de hotarare, 
intrucat acesta trebuia prezentat in detaliu de o persoana autorizata, care sa 
poata oferi amanunte cu privire la cuprinsul acestia si la situatia din teren. 

Nu este de acord cu proiectl de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 

vot. 



Cu sase voturi pentru si trei impotriva, proiectul de hotarare este 
respins. Au votat impotriva d-nii consilieri Pavel Gheorghe, Cristea Nicolae 
si Stefan Niculae. 

La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare privind 
validarea mandatului de consilier al d-lui Mihai Sterea se amana pentru 
urmatoarea sedinta, intrucat dl. Mihai Sterea nu este prezent. Dl. consilier 
Pavel Gheorghe doreste sa se consemneze in procesul verbal faptul ca dansul 
presupune ca dl. Mihai Sterea nu a venit intrucat nu a fost convocat in mod 
valabil. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Andreas Elena solicita emiterea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de vanzare cu amanuntul a bauturilor alcoolice 
in cadrul unui bar, in calitate de persoana fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe doreste ca la urmatoarea sedinta de 

consiliu sa se prezinte devizul scolii din Cretuleasca si contractul de lucrari. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
BOERESCU CONSTANTIN                              OPRESCU ANEMARIE 
 


