
P R O C E S     V E R B A L 
 

Incheiat astazi, 22.12.2005, la sedinta ordinara a Consiliului 
local Stefanestii de Jos – 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 Boerescu Constantin propune pe d-l consilier Cristea 
Nicolae. 

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

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

modificarea ordinii de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare modificare HCl 20/2005 privind 

impozitele si taxele locale pentru anul 2006; 
- 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 . 
 Presedintele de sedinta propune consiliului sa discute mai intai 
punctul doi al ordinii de zi – modificarea taxelor si impozitelor locale pentru 
anul 2006. 
 Proiectul de hotarare este realizat de catre dl. Primar, iar documentele 
aferente acestui proiect de hotarare au fost intocmite de catre resopnsabilii in 
domeniu. Din aceste documente reiese faptul ca, in Legea 247/2005, 
impozitul pentru terenul extravilan se stabileste in cote diferite fata de HG 



797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru 
amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei 
inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006. Impozitele pentru terenul extravilan 
pentru anul 2006 au fost stabilite respectand Hg 797/2005, si, pe cale de 
consecinta, se impun a fi modificate, dat fiind forta juridica superioara a 
legii fata de hotararea de guvern. 
 Astfel, pentru anul 2006, se vor aplica urmatoarele cote de impozitare 
pentru terenul arabil extravilan: 

CLASA DE 
CALITATE  (lei*/ha) 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta 

V 
1 Teren arabil                  20 
2 Pasune-faneata 12 
3 Vie 40 
4 Plantatie de vie tanara si plantatie in 

regenerare pana la intrarea pe rod 
                  X 
           

5 Livada                   40 
6 Livada tanara si livada in regenerare pana la 

intrarea pe rod 
                   X 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                     9 
8 Paduri in varsta de pana la 20 ani si paduri 

cu rol de protectie 
                   X 

9 Teren pe care se afla amenajari piscicole                    24 
10 Teren cu constructii                    22 
11 Drumuri si cai ferate                    X 
12 Teren neproductiv                    X 
 De asemenea, se propune ca, pentru persoanele care achita integral 
impozitele locale pana in data de 15 martie 2006 sa se aplice o reducere de 
10% din valoarea acestor impozite. 
 Tinand cont de considerentele de mai sus, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca reducerea de 10% 
aplicata la plata impozitelor locale este in favoarea cetatenilor prin urmare 
fiind o masura binevenita. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian apreciaza ca stabilirea unei singure clase de 
calitate – clasa V – este o masura corecta, intrucat la nivelul comunei nu a 



fost realizat un studiu pedologic, astfel incat nu se pot face diferente intre 
terenurile extravilane din localitate. 
 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 modificare a taxelor 
si impozitelor locale pentru anul 2006. 
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local. 
 Expunerea de motive este prezentata de catre dl. Primar, iar 
documentele aferente proiectului de hotarare au fost intocmite de 
responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente, reiese faptul ca rectificarea bugetului local este 
impusa de urmatoarele modificari ale structurii bugetare: 

-  includerea sumei de 66.912 RON (cote defalcate din 
impozitul pe venit – cota 22%  - pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 

- includerea sumei de 76.800 RON (sume defalcate din TVA 
pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru 
incalzirea locuintei conform Legii 416/2001); 

- includerea sumei de 38.000 RON (sume defalcate din TVA 
pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap); 

- scaderea sumei de 3.236 RON (sume defalcate din TVA 
pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat pentru 
finantarea cheltuielilor de personal); 

- includerea sumei de 100.000 RON din taxe de timbru din 
activitatea notariala; 

- includerea sumei de 100.000Ron din cote defalcate din 
impozitul pe venit virate de DGFP Ilfov. 

-  
TOTAL BUGET RECTIFICAT : 2.965.873 RON ; 
 

Pentru aceste sume au fost propuse urmatoarele destinatii : 
- transport materiale pentru sinistrati : 12.000 RON ; 
- serabari  pom de Craciun : 14.000 RON ; 
- diferenta contract asfaltare drum comunal : 60.000 RON ; 
- reparatii santuri: 200.000 RON; 
- combustibil scoala: 30.000 RON; 
- reparatii drum comunal (piatra) : 35.000 RON; 



- investitii (tractor) : 15.000 RON; 
- cultura-sport: 12.500 RON;     
Avand in vedere materialele prezentate mai sus, presedintele de 

sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Bobe George considera ca este normal ca la sedinta de 

consiliu materialele sa fie prezentate de catre persoane de specialitate. De 
asemenea, apreciaza ca suma de 200.000 RON pentru reparatii santuri este 
prea mare, banii ar putea fi folositi si pentru altceva (pietruire, reparatii 
drumuri). 

Dl. consilier Radu Traian intreaba care va fi garantia ca lucrarile vor fi 
bine realizate. 

Dl. viceprimar asigura consiliul ca va exista un contract de lucrari. 
Dl. consilier Mihai Sterea apreciaza ca ar fi oportuna amenajarea unui 

teren de sport la scoala noua cu cele 12.500 RON prevazute pentru cultura-
sport. 

Dl. consilier Bobe George subliniaza ca este de acord cu structura 
bugetara cu conditia sa existe un contract de lucrari pentru santuri, a carui 
executare sa poata fi urmarita de Consiliul local, pentru a se evita plata in 
avans si neterminarea lucrarilor. 

Dl. consilier Gheorghe Iordan indica ca folosinta pentru cei 12.500 
RON amenajarea terenului de fotbal. Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Radu Traian este de acord cu proiectul de hotarare  si 
considera ca bugetul este bine intocmit, echilibrand veniturile cu cheltuielile. 

Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
Cu majoritate de voturi se adopta hotararea de rectificare a bugetului 

local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
Impotriva a votat dl. consilier Pavel Gheorghe, intrucat nu i-au fost 

prezentate materialele de sedinta si nici nu a vazut un deviz pentru lucrari. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Curicuta Alexandrina solicita anularea autorizatiei de 

functionare nr. 1869/01.04.2004. 
Consiliul este de acord. 
D-na Mihutescu Domnica solicita suspendarea autorizatiei de 

functionare nr. 5513/19.10.2005 pentru o perioada de trei luni. 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                              SECRETAR COMUNA 



 
  
 
 

 
 
 


