
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 20.01.2005, la sedinta ordinara a Consiliului 
local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
 
 

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

Dl. consilier Sandu Nicolae  propune pe dl. consilier Radu Traian 
pentru functia de presedinte de sedinta. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, dl. consilier Radu Traian preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Proiect hotarare numire primar in calitate de reprezentant al 

Consiliului local pentru incheierea contractelor de concesionare cu 
medicii de familie; 

- Proiect hotarare stabilire indemnizatie sedinta consilieri locali ; 
- Proiect hotarare stabilire taxe si impozite locale ; 
- Proiect hotarare stabilire nivel cost telefoane ; 
- Proiect hotarare aprobare donatie; 
- Proiect hotarare organizare serviciu public comunitar local de 

evidenta a persoanelor; 
- 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. 
 Dupa indeplinirea acestei formalitati , presedintele de sedinta cere 
parerea d-lor consilieri daca cele prezentate in procesul verbal cuprind 
problemele discutate in 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 . 

Deoarece este prezent un invitat pentru punctul 5 al ordinii de zi, 
presedintele de sedinta propune discutarea acestui punct la inceput. 

Consiliul este de acord. 
Expunerea de motive pentru acest punct al ordinii de zi este prezentata 

de catre dl. primar, dl. inginer Popescu Victor prezinta documentele necesare 
pentru preluarea terenului in cauza, alaturi de avizul comisiei de specialitate 
a Consiliului local. 

Pe scurt, se supune aprobarii Consiliului donatia terenului in suprafata 
de 1908 m.p., facuta de catre SC INTERCOM ROMANIA SRL, cu scopul 
largirii drumului de acces catre societate. 

Dl. arhitect al S.C. INTERCOM ROMANIA SRL prezinta situatia 
drumului actual. Se solicita parerea d-lor consilieri. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe nu este de acord cu donatia terenului 
S.C. INTERCOM ROMANIA SRL pentru ca acesta nu este de interes public 
pentru consiliul local. 

Dl. consilier Radu Traian este de acord cu proiectul de hotarare 
deoarece largirea drumului existent este un lucru bun pentru accesul in zona 
si nu se poate bloca o donatie. 

Dl. consilier Ilie Grigore considera ca doar in caz de inconstienta nu 
se accepta donatia in cauza ; interesul este sa fie cat mai multe constructii in 
zona care sa asigure venituri la bugetul local.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca donatia este in interesul 

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

vot. 
Cu noua voturi pentru, o abtinere si un vot impotriva ( Pavel 

Gheorghe ), se adopta hotararea de acceptare a donatiei terenului de la S.C. 
INTERCOM ROMANIA SRL. 

Se revine la primul punct al ordinii de zi – proiect hotarare numire 
primar in calitate de reprezentant al Consiliului local pentru incheierea 
contractelor de concesionare a cabinetelor medicale de pe teritoriul comunei, 
si contractele de concesionare aferente. 



Expunerea de motive este prezentata de catre dl. primar, iar 
documentele aferente acestui proiect de hotarare de catre responsabilii in 
domeniu. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Niculae Marius este de acord ca dl. primar sa reprezinte 

Consiliul local la incheierea contractelor de concesionare. 
Dl. consilier Cristea Nicolae este de acord cu proiectul de hotarare – 

prin delegarea d-lui primar se realizeaza degrevarea Consiliului local de 
anumite sarcini suplimentare si este, totodata, in interesul comunitatii. 

Dl. consilier Gheorghe Iordan este de acord cu desemnarea d-lui 
primar ca reprezentant al Consiliului local in incheierea contractelor de 
concesionare a cabinetelor medicale, subliniind faptul ca aceste contracte 
sunt bine intocmite, in spiritul legii. 

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

Cu unanimitate de voturi, se adopta hotararea de numire a primarului 
comunei in calitate de reprezentant al Consiliului local la incheierea 
contractelor de concesionare a cabinetelor medicale, si a contractelor 
aferente.  

La urmatorul punct al ordinii de zi, expunerea de motive este 
prezentata de catre dl. primar, iar documentele aferente de catre responsabilii 
in domeniu. 

Din aceste documente reiese ca, in conformitate cu prevederile legale, 
consilierii urmeaza sa primeasca o indemnizatie de 5% din indemnizatia 
primarului pentru participarea la sedintele consiliului local, si 5% din 
indemnizatia primarului pentru participarea la sedintele comisiilor de 
specialitate.  

Cu privire la aceste documente, se solicita opinia d-lor consilieri. 
Dl. Radu Traian considera ca este o initiativa buna, intrucat trebuie 

recompensatra atat contributia Consilierilor in cadrul sedintelor de Consiliu 
local, cat si activitatea lor in cadrul comisiilor de specialitate. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae subliniaza faptul ca prin acest proiect de 

hotarare este apreciat volumul de munca depus de catre consilieri. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca indemnizatia este foarte mica in 

comparatie cu prioblemele ce apar la nivelul comunei si trebuie rezolvate de 
catre Consiliul local, insa este necesar coroborarea cu textul legislativ. 

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 
indemnizatiilor ce urmeaza a fi acordate consilierilor pentru activitatea 
depusa in cadrul comisiilor de soecialitate si a sedintelor de Consiliu local. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, dl. primar prezinta expunerea de 
motive, iar documentele aferente sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste documente reiese ca, in conformitate cu prevederile legale, 
este necesara adoptarea taxelor si imozitelor ce urmeaza sa se aplice la 
nicelul comunei Stefanestii de Jos. Taxele si impozitele locale stabilite in 
cota fixa de catre Codul fiscal vor fi incasate ca atare, iar pentru cele stabilite 
in cota variabila se va percepe cota maxima.  

Presedintele de sedinta cere parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Niculae Marius este de acord cu proiectul de hotarare, 

mentionand ca stabilirea cuantumului maxim este cerut de bugetul local 
insuficient. 

Dl. consilier Barbu Gheorghe considera ca este binevenita 
posibilitatea data de lege de a stabili unele taxe si impozite locale intre 
limite, lasand la latitudinea Consiliilor locale stabilirea nivelului ; comuna 
noastra avand venituri mici la buget, se impune stabilirea pragului maxim. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin este de acord cu proiectul de 

hotarare si apreciaza ca nivelul maxim pentru unele taxe si impozite este 
foarte nimerit si in concordanta cu nevoile comunei. 

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

Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea de stabilire a taxelor si 
impozitelor la nivelul comunei Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, expunerea de motive este 
preentata de catre dl. Primar, iar documentele anexe de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste documente reiese necesitatea de a majora cheltuielile 
telefonice pentru primarie la suma de 2.000.000 lei pentru primarie si 
2.500.000 lei pentru scoala, achizitionarea unui modem ZAPP, cu 
abonament la internet si infiintarea unui telefon « lina verde » la nivelul 
primariei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 



D-na consilier Isarescu Aurelia considera ca internetul este absolut 
necesar pentru stadiul actual de dezvoltare a societatii, iar primaria trebuie sa 
tina pasul cu tehnologizarea informatizata. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca internetul este 

binevenit, precum si infiintarea unui telefon pentru linia verde. 
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 stabilirea 

nivelurilor convorbirilor telefonice. 
La ultimul punct al ordinii de zi, expunerea de motive este prezentata 

de catre dl. primar, iar documentele de specialitate de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale rezulta necesitatea infiintarii unui serviciu public 
de evidenta a persoanelor, cu organigrama, stat de functii si regulemnt de 
functionare proprii. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Niculae Marius este de acord cu proiectul de hotarare si 

considera ca este bine venit ca acest serviciu sa se organizeze la nivelul 
comunei. 

Dl. viceprimar este de acord cu proiectul de hotarare si apreciaza ca 
nr. de 3 angajati va deveni mic si va trebui suplimentat in functie de 
dezvoltarea comunei. 

Dl. consilier Cristea Nicolae subliniaza ca este binevenit acest serviciu 
la nivelul comunei, fiind cunoscut faptul ca in randul mcetatenilor de etnie 
roma mai sunt copii fara acte de stare civila si tineri fara buletine. 

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 infiintare a 

serviciului public de evidenta a persoanelor la nivelul comunei Stefanestii de 
Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Chen Jian solicita aprobarea de a construi o hala industriala si o 

cladire de birouri. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe nu este de acord deoarece terenul in 

cauza se afla intr-o zona de locuinte si astfel se va afecta linistea locuitorilor 
din zona. 



Dl. viceprimar subliniaza ca , avand in vedere faptul ca zona 
respectiva nu este zona industriala, nu se poate elibera o autorizatie de 
constructie. 

Dl. consilier Ilie Grigore este de acord cu conditia sa se prezinte toate 
aprobarile de la institutiile in drept. 

Se supune la vot.  
Cu doua voturi pentru, trei contra si sase abtineri, cererea este 

respinsa. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

sedinta inchisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                         SECRETAR COMUNA,  
 
RADU TRAIAN                                         OPRESCU ANEMARIE 
 


