
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.04.2005, 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 Sandu Nicolae propune pe d-na consilier Isarescu 
Aurelia. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-na  consilier Isarescu Aurelia preia 

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

ordinea de zi a sedintei : 
- Referendum in vederea atribuirii de locuri de casa conform legii 

15/2003 
- 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 . 
 Cu unanimitate de voturi , au fost aprobate procesul verbal al sedintei 
anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte . 
 La primul punct al ordinii de zi, dl. primar prezinta un referat prin 
care informeaza consiliul cu privire la necesitatea si oportunitatea organizarii 
unui referendum la nivel local in problema Legii 15/2003.  



Din acest document reiese faptul ca terenul din care urmeaza a fi 
atribuite locurile de casa face parte din izlazul comunal, al carui regim 
juridic este de bun apartinand domeniului public. Pentru a putea utiliza acest 
teren in sprijinul tinerilor, se impune trecerea lui in domeniul privat al 
comunei, lucru care nu poate fi facut decat printr-un referendum la nivel 
local. Organizarea acestui referendum trebuie efectuata cat mai curand, 
pentru a oferi posibilitatea locuitorilor comunei care beneficiaza de 
prevederile legii 15/2003 sa fie pusi in posesie cu suprafetele de teren 
aferente si sa poata incepe constructia locuintelor. 

Cu privire la documentul prezentat, presedintele de sedinta solicita 
opinia d-lor consilieri. 

Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca acest referendum trebuie 
organizat cu maxima urgenta. 

D-na secretar explica faptul ca, inainte de organizarea referendumului, 
izlazul comunei trebuie masurat in vederea obtinerii unui act de proprietate 
pe toata suprafata de izlaz aferenta comunei. 

Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza faptul ca din izlaz ar trebui 
preluata o suprafata mai mare de teren, asa incat sa poata fi atribuit teren si 
persoanelor care vor depune, in viitor, un dosar in canditiile legii 15/2003. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe afirma ca acolo unde vor fi date locurile 
de casa ar trebui construit si un parc, astfel incat sa se ofere un loc de joaca 
pentru copii. 

Dl. viceprimar considera ca se impune scoaterea din izlaz a unei 
suprafete mai mari de teren, care trebuie lasata la latitudinea Consiliului 
local pentru alocarea de noi locuri de casa si, o parte, ar putea fi folosita, cu 
acordul Consiliului, la continuarea aplicarii legii 1/2000. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. inginer Popescu Victor prezinta un referat privind justificarea 

acordarii unui aviz preliminar de urbanism in vederea realizarii proiectului 
de investitii « Reabilitarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre 
intersectia acesteia cu DN 1 si DN 2 (km. 2 + 400 – km 12 + 620). 

Consiliul este de acord. 
Dl. Dinca Ion solicita anularea AF nr. 2201/04.06.2004. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Dinca Ion solicita emiterea unei autorizatii de functionare pentru 

desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul produse alimentare, bauturi 
si tutun, in calitate de persoana fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 



D-na Andreas Ioana solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul produse alimentare, 
bauturi si tutun, in calitate de persoana fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Ilie Ion solicita emiterea unei autorizatii de functionare privind 

desfasurarea activiatii de productie de ape minerale si bauturi racoritoare 
nealcoolizate. 

Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
A. ISARESCU                                                       A. OPRESCU 

 
 


