
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.11.2005, la sedinta ordinara a Consiliului local 
Stefanestii de Jos, jud. 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 Boerescu Constantin 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 

modificarea ordinii de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare dosare Lg. 15/2003; 
- Proiect hotarare validare consilier local; 
- 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 . 
 Dl. consilier Pavel Gheorghe sustine faptul ca, din moment ce nu a 
fost de acord cu ordinea de zi de la sedinta trecuta, aceasta semnifica, in mod 
automat, un vot impotriva tuturor proiectelor de hotarari discutate la sedinta 
anterioara si doreste sa se consemneze acest fapt. 
 Dl. consilier Bobe George constata ca dl. consilier Pavel Gheorghe nu 
a fost niciodata de acord cu nimic.  



 Cu majoritate de voturi , au fost aprobate procesul verbal al sedintei 
anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (vot impotriva – Pavel 
Gheorghe). 
 Dl. viceprimar propune ca la primul punct al ordinii de zi sa se discute 
validarea in functia de consilier local a d-lui Mihai Sterea, asa incat 
Consiliul local sa fie reintregit. 
 Consiliul este de acord. 
 Sunt prezentate comisiei de validare propunerea Partidului Democrat 
privind validarea d-lui Mihai Sterea in functia de consilier local, impreuna 
cu documentele electorale din care rezulta ca dl. Mihai Sterea este urmatorul 
pe lista, dupa d-na Isarescu Aurelia, care a demisionat in luna august anul 
acesta. 
 Presedintele de sedinta dispune o pauza, timp in care comisia de 
validare se retrage pentru deliberare. 
 Comisia de validare analizeaza documentele supuse atentiei sale si 
constata ca dl. Mihai Sterea indeplineste conditiile pentru a fi validat in 
functia de consilier local. 
 Avand in vedere propunerea de validare elaborata de comisie si 
consemnata in procesul verbal incheiat de acesta, se supune la vot validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Mihai Sterea. 
 Cu unanimitate de voturi se valideaza mandatul de consilier local al d-
lui Mihai Sterea. 
 Dupa validarea mandatului sau, dl. consilier Mihai Sterea depune 
juramantul si intra in exercitarea functiei sale. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, Expunerea de motive apartine d-
lui primar, iar documentele aferente sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Sunt discutate de catre Consiliul local un numar de 180 de cereri 
privind atribuirea de locuri de casa in conditiile Legii 15/2003 si, in urma 
analizei individuale a fiecarei cereri,  sunt respinse urmatoarele dosare: 748, 
751, 782, 784, 786, 791, 793, 809, 854, 868, 888, 890, 897. 
 Dupa analiza tuturor cererilor, presedintele de sedinta supune la vot a 
proiectul de hotarare privind cererile admise si cele respinse. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind cererile depuse 
in conformitate cu prevederile Legii 15/2003. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Consiliul de administratie al Scolii generale din comuna prezinta spre 
aprobare, in vederea decontarii abonamentelor pe maxi-taxi, un tabel cu 
cadrele didactice care fac naveta si un tabel cu cadrele didactice rezidente in 
comuna. 



 Consiliul local este de acord cu decontarea abonamentelor pe linia de 
maxi-taxi pentru cadrele didactice care fac naveta zilnic. 
 Dl. Stancu Daniel solicita modificarea autorizatiei de functionare nr. 
1690/29.03.2005, in sensul introducerii noului punct de lucru in str. Brasov 
nr. 17. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Joiman Dumitru solicita anularea autorizatiei de functionare nr. 
277/06.03.2000. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Joiman Dumitru solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru activitatea de comert cu produse alimentare, nealimentare, bauturi si 
tutun in calitate de persoana fizica autorizata. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Matarau Marian solicita suspendarea autorizatiei de functionare 
nr. 3341/20.07.2005. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA,   
 


