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

Incheiat astazi, 30.01.2006, 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 Radu Traian propune pe d-l consilier Ilie Grigore. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Ilie Grigore preia conducerea 

sedintei. 
Pentru inceput, 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 . 
 Dl. consilier Sandu Nicolae solicita informatii privind documentele in 
baza carora este exploatata balta; de asemenea, doreste lamuriri privind in 
proprietarul terenului de sub balta, ca si in al cui patrimoniu este balta. 
 Dl. consilier Paraschiv Gheorghe doreste sa se prezinte consiliului 
acte de proprietate pentru balta. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae propune ca la urmatoarea sedinta a 
Consiliului local sa se prezinte o informare privind impozitul pe venit pe 
care il platesc cei care administreza balta, ca si actele cu care este 
inregistrata societatea S.C. CAPRIOARA ’93 SRL la administratia fiscala a 
comunei. 

 Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului  ordinea de zi a 
sedintei astfel: 

- Proiect hotarare stabilire limite venituri pentru solicitantii de 
ajutor social conform Legii 416/2001; 

- Proiect hotarare aprobare contract sponsorizare; 
- Diverse; 



Se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, se aproba ordinea de zi a sedintei. 
La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente sunt intocmite de responsabilii in domeniu. 
Din aceste materiale, rezulta ca este necesar ca, la inceputul fiecarui 

an, sa se stabileasca limite minime ale veniturilor pentru solicitantii de ajutor 
social conform legii 416/2001. In acest scop, limitele de venituri stabilite in 
2004 pentru 2005, au fost actualizate cu rata inflatiei pe anul 2005, defalcate 
pe categorii de venituri posibile: pentru detinatorii de imobile, de teren 
agricol, de pasari si animale domestice. De asemenea, se propune ca 
detinatorii de autovehicule sa nu poata primi ajutor social. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
opinia d-lor consilieri. 

Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza ca sumele sunt stabilite corect, 
intrucat trebuie facuta o departajare intre solicitantii de ajutor social in 
functie de situatia lor materiala. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Bobe George considera ca actualizarea sumelor in 

concordanta cu rata inflatiei pe anul 2005 este un procedeu corect, legal, si 
care va permite o evaluare reala a surselor de venit pentru fiecare solicitant 
in parte. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind stabilirea 

limitelor de venituri pentru solicitantii de ajutor social conform Legii 
416/2001, pentru anul 2006. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente apartin responsabililor in domeniu. 

Din aceste materiale, rezulta ca S.C. IVONCO TRADE SRL. Ofera, 
in cadrul unui contract de sponsorizare, materiale de constructii in valoare de 
15.000 RON, pentru asfaltare strazi si santuri comunale. 

Dl. consilier Radu Traian apreciaza ca orice sponsorizare prin care se 
poate continua operatiunea de asfaltare a strazilor este un fapt benefic pentru 
comuna. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca aceasta sponsorizare da 

posibilitatea continuarii asfaltarii drumurilor comunale, insa nu inseamna 
rezolvarea acestei probleme. Pe viitor ar trebui atrase si alte asemenea 
sponsorizari, in limita posibilului, pentru a suplimenta cheltuielile locale in 
ceea ce priveste asflatarea si drenarea apelor pluviale in comuna. 



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 aprobare a 

contractului de sponsorizare incheiat de primaria Stefanestii de Jos cu S.C. 
IVONCO TRADE SRL. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Marin Dragos solicita emiterea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de comert cu ridicata al cerealelor, semintelor 
si fructelor. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Joiman Dumitru solicita suspendarea autorizatiei de functionare 

nr. 6205/28.11.2005. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Marin Liviu  solicita emiterea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de comert cu ridicata al cerealelor, semintelor 
si fructelor. 

D-na Bayboga Ioana solicita emiterea unui certificat de urbanism 
pentru construirea unei fabrici de paine. 

Consiliul solicita date suplimentare, avand in vedere faptul ca locul 
unde se doreste a fi construita acesta fabrica de paine este situat intr-o zona 
de case. 

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

 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
ILIE GRIGORE                                                  OPRESCU ANEMARIE  
 


