
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.10.2005, 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 Niculae 
Marius. 

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

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

modificarea ordinii de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare taxa inchiriere izlaz; 
- Proiect hotarare aprobare taxa pasunat; 
- Proiect hotarare aprobare domeniu public; 
- Diverse; 

Proiectul de hotarare privind aprobarea domeniului public al comunei 
se include pe ordinea de zi in urma unei adrese urgente a Consiliului 
judetean privind actualizarea domeniului public al comunei Stefanestii de 
Jos, in vederea publicarii in Monitorul oficial. 

Se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, se aproba modificarea ordinii 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, se discuta proiect hotarare aprobare 
PUZ, intrucat la sedinta au participat d-na Elena Sgondea din partea S.C. 
TEK&FRUITS S.R.L. si dl. Iorga Dragos din partea S.C. KREIS SRL., 
beneficiarii PUZ-ului in cauza. 
 Proiectul de hotarare a fost initiat de primarul comunei, iar 
documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii de resort. 
 Din aceste documente reiese faptul ca S.C. TEK&FRUITS 
MARKETING SRL, S.C. KREIS CONSTRUCT SRL  si S.C. YURSEK 
INTERNATIONAL FRUCT SRL, sunt beneficiarii PUZ-ului supus 
discutiei, astfel :  

- S.C. TEK&FRUITS MARKETING SRL – depozit refrigerare 
legume-fructe ; 

- S.C. YURSEK INTERNATIONAL FRUCT SRL – depozit 
referigerare legume-fructe, carne, tunel coacere banane ; 

- S.C. KREIS CONSTRUCT SRL – statie mobila betoane. 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS – modernizare 

carosabil ; 
Reprezentantii firmelor, prezenti la sedinta, sustin proiectul de PUZ 

prin prezentarea investitiilor implicate in proiect. 
Cu privire la cele expuse mai sus, presedintele de sedinta cere parerea 

d-lor consilieri. 
Dl. consilier Radu Traian este de acord cu PUZ-ul, sustinand ca 

proiectul de investitii este benefic pentru comuna, implicand dezvoltarea 
industriala a acesteia. 

Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca investitia prezentata prin 
PUZ implica noi locuri de munca pentru locuitorii comunei, ducand la 
dezvoltarea economica a localitatii si de cresterea sumelor de bani din 
bugetul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca o asemenea investitie este 

salutara pentru comuna, implicand atat noi locuri de munca, cat si atragerea 
de investitori pe plan local. 

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

vot. 
Cu 11 voturi “pentru” si unul “impotriva” (Pavel Gheorghe), se 

adopta hotararea de aprobare PUZ. 



La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale, rezulta ca rectificarea bugetului local este 
impusa de includerea in bugetul local a urmatoarelor sume: 

• 43.882,80 RON din sume defalcate din cota de TVA pentru 
institutiile de invatamant preuniversitar de stat; 

• 30.554 RON din cote defalcate din impozitul pe venit (cota 
22%) pentru echilibrarea bugetelor locale; 

• 250.000 cote defalcate din impozitul pe venit; 
• 150.000 taxe notariale; 
• 150.000 taxe autorizatii de functionare si autorizatii de 

constructii. 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 2.587.397 RON. 

 Avand in vedere considerentele expuse mai sus, presedintele de 
sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Radu Traian este de acord cu recificarea bugetara, 
intrucat considera ca bugetul local este bine intocmit, acordandu-se fonduri 
pentru nevoile urgente ale comunei. 
 Dl. consilier Bobe George apreciaza faptul ca fondurile constituite in 
bugetul local trebuie cheltuite pana la sfarsitul anului, astfel incat sa se 
realizeze investitiile planificate. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera necesar accelerarea lucrarilor la 
refacerea santurilor comunale, astfel incat acestea sa poata si utilizate. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 D. consilier Sandu Nicolae doreste sa fie contractata o firma 
specializata in realizarea de santuri si considera ca alocarea unor sume din 
bugetul local pentru executia de santuri reprezinta o necesitate. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Stefan Niculae apreciaza ca este necesar sa se 
construiasaca atat santuri cat si trotuare, pentru a se evita pericolul de 
accidente. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
 Cu 11 voturi pentru si unul impotriva ( Pavel Gheorghe) se adopta 
hotararea de rectificare a bugetului local, pe capitorle, subcapitole, articole si 
alineate. 



 La punctul trei al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
viceprimar, iar documentele  de resort sunt intocmite de responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale, rezulta ca la nivelul comunei exista o suprafata 
de 102 ha izlaz, propusa spre inchiriere. 

Taxele sunt urmatoarele : 
** 1.100.000 lei pentru persoanele fizice, platibila la data incheierii 

contractului; 
 ** pentru persoane juridice : 

- 25% din valoarea a 700 kg. grau la pretul zilei, platibila la 
incheierea contractului ; 

- 75% din valoarea a 700 kg. grau la pretul zilei, platibila la 
recoltare, dar nu mai tarziu de 01.09.2005. 

Comisia de licitatie este propusa a avea urmatoarea componenta : 
Parvu Aurel – presedinte ; 
Sandu Nicolae – membru ; 
Dumitrache Ionica – membru ; 
Ilie Grigore – membru ; 
Barbu Gheroghe – membru ; 
Avand in vedere documentele expuse mai sus, presedintele de sedinta 

cere parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Niculae Marius considera ca se impune mentinerea 

nivelului taxelor de anul trecut, intrucat nivelul de trai al cetatenilor nu a 
crescut si nici pretul graului nu a cunoscut modificari. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca taxele trebui mentinute la 

acelasi nivel cu anul trecut, avand in vedere faptul ca cetatenii comunei au 
avut de suferit de pe urma inundatiilor si  nu isi permit sa plateasca taxe 
marite. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe doreste ca la urmatoarea sedinta de 

consiliu sa se prezinte o situatie cu suprafata de izlaz care a fost inchiriata 
anul trecut. 

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

Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind stabilirea taxelor 
de inchiriere izlaz, ca si componenta comisiei de licitatie. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
viceprimar, iar documentele justificative sunt intocmite de catre 
responsabilii in domeniu. 



Din aceste documente, reiese aceea ca taxele de pasunat pentru anul 
2006 vor fi urmatoarele: 

• taurine adulte : 120.000 lei/buc. 
• taurine tineret : 80.000 lei/buc. 
• cabaline: 120.000 lei/buc. 
• ovine si caprine: 40.000/buc. 

 Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Grigore este de acord cu proiectul de hotarare, 
intrucat taxele nu sunt exagerate, iar din fondurile obtinute vor putea fi 
amenajate noi suprafete din izlazul comunal. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza faptul ca sumele nu sunt mari, 
accesibile locuitorilor, ca urmare nu contravin interesului comunei. 
 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 privind taxele de pasunat 
pentru anul 2006. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta aprobarea modificarilor, 
radierilor precum si a completarilor survenite in domeniul public al comunei 
Stefanestii de Jos. 
 Astfel, se impune: 

- abrogarea pozitiei 12 “Camin cultural” (revendicat si preluat prin 
hotarare judecatoreasca); 

- modificarea pozitiei 5 “balta Pasarea”, suprafata 54,16 HA; 
- modificarea pozitiei 8, ce va avea urmatorul cuprins: cladire scoala 

- teren aferent 5.400 m.p. 
- completarea sectiunii I cu pozitia 13 “cimitir nou Stefanestii de 

Sus, suprafata 4.900 m.p.; cimitir vechi – suprafata 5872 m.p.; 
cimitir Cretuleasca – suprafata 3.267 m.p.; cimitir nou Stefanestii 
de Jos – suprafata 13.800 m.p.; cimitir vechi Stefanestii de Jos – 
suprafata 7.700 m.p.” 

- la sectiunea I pozitia 1 se adauga strazile din satul Cretuleasca: 
• str. Govora; 
• str. Timisoara; 
• str. Comarnic; 
• str. Sighisoara; 
• str. Craiova; 
• str. Sinaia; 



• str. Salcamului; 
• str. Fagului; 
• str. Frasinului; 
• str. Teiului; 
• intr. Resita; 
• intr. Campina; 
• intr. Olanesti. 

 Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca prin reactualizarea domeniului 
public al comunei se realizeaza o evidenta corecta si adecvata a bunurilor cu 
acest regim juridic. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca reactualizarea domeniului 
public al comunei este un lucru normal, avand in vedere procesul de 
dezvoltare a localitatii, care duce la modificari in ceea ce priveste bunurile 
cu regim juridic de bun apartinand domeniului public. 
 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 privind actualizarea 
domeniului public al comunei Stefanestii de Jos. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 D-na Nicolae Mariana solicita anularea autorizatiei de functionare nr. 
2530/21.08.2003, emisa pentru A.F. “ROBY SI ALEX”. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Lincan Ion solicita anularea autorizatiei de functionare emisa 
pentru PF cu nr. 3666/21.11.2003. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Ivascu George solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de comert cu legume si fructe in calitate de 
persoana fizica autorizata. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Nicolae Mariana solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare, bauturi si 
tutun, in calitate de persoana fizica autorizata. 
 Consiliul este de acord.  



 Dl. Ilie Ionel solicita emiterea unei autorizatii de functionare pentru 
desfaurarea activitatii de comert cu legume si fructe in cadrul unei asociatii 
familiale. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Mihutescu Domnica solicita eliberarea unei autorizatii de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de comert cu materiale textile in 
cadrul unei asociatii familiale. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA,  
 
NICULAE MARIUS                                             OPRESCU ANEMARIE 
 

 
  
 


