
PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 29.03.2005, 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  solicita propuneri pentru presedintele de 
sedinta. 

Dl. consilier Boerescu Constantin propune pe dl. consilier Pavel 
Gheorghe, care refuza aceasta functie. 

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe propune pe dl. consilier Cristea Nicolae.  
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, dl. consilier Cristea Nicolae preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei : 
- Analiza oportunitatii infiintarii serviciului de gospodarire comunala la 

nivelul comunei Stefanestii de Jos – Ilfov ; 
- 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 . 
 Cu privire la primul punct al ordinii de zi, dl. viceprimar prezinta un 
referat de justificare a necesitatii infiintarii serviciului de salubritate la nivelul 
comunei Stefanestii de Jos. 



 Acest referat analizeaza beneficiile pe care infiintarea unui asemenea 
serviciu le-ar aduce la nivelul comunei, sunt prezentate serviciile specifice ce 
urmeaza a fi prestate, precum si modul in care acest serviciu de salubritate 
urmeaza sa colaboreze cu cetatenii comunei. 
 Avand in vedere informatiile prezentate, se solicita opiniile consilierilor. 
 D-na consilier Isarescu Aurelia considera ca ar fi potrivit amplasarea de 
publele mari pe fiecare strada, care sa colecteze deseurile de la cetateni, iar 
societatea care va administra serviciul de salubritate va goli periodic aceste 
pubele stradale. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca pentru functionarea serviciului 
de salubritate la nivel local sunt necesare investitii pe care bugetul local nu si le 
poate permite ; ca urmare, pentru rezolvarea problemei gunoiului din comuna 
trebuie angajata o firma prin licitatie publica care sa gestioneze acest serviciu. 
Totodata, se impune ca acest serviciu sa incheie contracte individuale cu 
cetatenii comunei pentru prestarea de servicii  
 Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza faptul ca este de acord cu infiintarea 
serviciului de salubritate la nivelul comunei Stefanestii de Jos, tinand cont de 
faptul ca problema gunoaielor este din ce in ce mai greu de gestionat in 
localitate. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitate de voturi se considera oportun infiintarea serviciului de 
gospodarire comunala la nivelul comunei Stefanestii de Jos – Ilfov. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 S.C. REWE ROMANIA SRL solicita aprobarea unei denumiri de strada 
pentru drumul existent pe terenul proprietate privata, amplasat pe raza comunei 
Stefanestii de Jos. 
 D-na secretar specifica faptul ca acordarea unei denumiri de strada trebuie 
sa faca obiectul unei hotarari a Consiliului local, care nu poate fi luata pe loc. 
Este necesar initierea unui proiect de hotarare si realizarea raportelor de 
specialitate aferente. 
 Cu unanimitate de voturi, Consiliul local decide ca acesta problema sa fie 
analizata intr-o sedinta viitoare. 
 S.C. TEK-FRUITS MARKETING SRL solicita eliberarea unui certificat 
de urbanism pentru construirea unui depozit pentru refrigerare legume-fructe, 
birouri si anexe pe raza comunei. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Budur Georgeta solicita sprijin in rezolvarea problemei salubritatii 
in zona blocurilor din comuna si in ceea ce priveste constituirea unei asociatii de 
proprietari. 
 Consiliul concluzioneaza ca, odata cu infiintarea serviciului de 
gospodarire comunala la nivelul comunei, salubritatea in zona blocurilor va fi 
asigurata. Totodata, Consiliul local nu are competente in constituirea asociatiilor 
de proprietari, acestia fiind singurii care pot lua o astfel de decizie. 



 D-na Radulescu Maria solicita o autorizatie de construire suplimentara 
pentru un teren de 150mp aferent terenului concesionat la intersectia dintre Linia 
de centura si Sos. Stefanesti, pentru a asigura spatiul de parcare aferent localului 
de alimentatie publica aflat deja in constructie. 
 Consiliul decide amanarea solutionarii acestei cereri pana la identificarea 
in spatiu a terenului in cauza. 
 D-na Caldare Ileana solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activiatii de comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate de produse alimentare, bauturi si tutun in calitate de persoana 
fizica autorizata. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Stancu Daniel solicita eliberarea unei autorizatii de functionare pentru 
desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul de produse alimentare, bauturi si 
tutun, produse de patiserie, carne si produse din carne, in cadrul unei asociatii 
familiale. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Serea Liliana solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de comercializare legume-fructe in piata, in 
calitate de persoana fizica autorizata. 
 Dl. Poama Traian solicita eliberarea unei autorizatii de functionare pentru 
desfasurarea activiatii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate de 
produse alimentare, bauturi si tutun in calitate de persoana fizica autorizata. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Stefan Madalin solicita anularea AF nr. 2041/10.04.2001, emisa 
pentru desfasurarea activitatii de transport marfa- prestari servicii. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Radulescu Maria solicita anularea AF nr. 917/14.12.1994, emisa 
pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, comercializare produse 
alimentare si nealimentare, bauturi alcoolice, tutun si cafea. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Andreas Ionel solicita anularea AF nr. 3471/06.07.2004, emisa pentru 
desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul de produse alimentare, bauturi si 
tutun. 
 Consiliul este de acord. 

Dl. Ostasuc Nicolai solicita anularea AF nr. 144/14.01.2004, emisa pentru 
desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul de produse alimentare, bauturi si 
tutun. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Boerescu Nicolae solicita anularea AF nr. 72/20.01.2004, emisa 

pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul de produse alimentare, 
bauturi si tutun. 

Consiliul este de acord. 



Dl. Poama Traian solicita anularea AF nr. 575/23.07.1998, emisa pentru 
comercializare produse alimentare si nealimentare. 

Consiliul este de acord. 
D-na consilier Isarescu Aurelia solicita prezentarea unei situatii privind 

respectarea drepturilor veteranilor de razboi. 
D-na secretar prezinta un rezumat al acestei situatii chiar in cadrul 

sedintei. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita ca pe ordinea de zi a viitoarei sedinte 

de consiliu sa fie inscrisa o dare de seama privind amplasamentul izlazului 
comunal. 

Cu majoritate de voturi, consiliul respinge acesta propunere. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                             SECRETAR COMUNA, 
 
N. CRISTEA                                                   A. OPRESCU 

 


