
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 23.02.2006, 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 . 

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

- Proiect hotarare aprobare buget local 2006; 
- Proiect hotarare aprobare aderare Consiliu local Stefanestii de Jos 

la « Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii locale a judetului 
Ilfov » ; 

- Proiect hotarare aprobare incheierea contractului de asociere 
pentru realizarea proiectului de parteneriat intre Consiliul local 
Stefanestii de Jos si Asociatia pentru dezvoltarea infrastructurii 
locale a judetului Ilfov; 

- Proiect hotarare aprobare asociere Consiliul local Stefanestii de 
Jos si Consiliul General al Municipiului Bucuresti in vederea 
reintroducerii transportului in comun cu autobuze RATB pe 
teritoriul comunei. 

- Diverse . 



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

primar, iar documentele justificative sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale reiese faptul ca, prin adresa nr. 804/31.01.2006 a 
Consiliului judetean Ilfov, Directia Economica, compartimentul venituri 
bugetare, i-au fost repartizate Consiliului local Stefanestii de Jos credite 
bugetare in suma totala de 1.294.207 RON; veniturile proprii din impozite si 
taxe locale sunt estimate la 377.800 RON. Bugetul local in suma totala este 
de 1.672.007 RON. 

Pentru aceasta suma sunt propuse urmatoarele destinatii: 
- servicii publice generale: 500.000 RON 
- invatamant: 395.585 RON; 
- asistenta sociala: 651.422 RON; 
- servicii si dezvoltare publica: 110.000 RON; 
- transporturi (drumuri si poduri): 5.000 RON; 
- mediu: 10.000 RON; 

Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca bugetul local este bine 
intocmit, sumele componente avand o destinatie precisa. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca modul de defalcare a 

cheltuielilor corespunde prioritatilor comunei. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Paraschiv Gheorghe subliniaza faptul ca, desi aparent 

suma totala a bugetului local este mare, nu poate acoperi nevoile comunei. 
Ca urmare, se impun noi eforturi de atragere a fondurilor pentru bugetul 
local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind bugetul local al 

comunei pentru anul 2006. 
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 documente reise necesitatea aderarii Consiliului local 
Stefanestii de Jos la Asociatia pentru dezvoltarea infrastructurii locale a 



judetului Ilfov, pentru a se putea atrage astfel fonduri nerambursabile ce 
urmeaza a fi folosite pentru dezvoltarea infrastructurii locale. In acest fel se 
vor asigura fonduri pentru construirea si modernizarea drumurilor si 
podurilor locale, dezvoltarea sistemului de canalizare si alimentare cu apa, 
ca si investitii legate de o statie de tratare a apei. 

Tinand cont de cele prezentate, presedintele de sedinta da cuvantul 
consilierilor prezenti. 

Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca o asemenea asociere nu 
poate fi decat in interesul localitatii, atragerea de fonduri nerambursabile 
fiind o solutie viabila pentru dezvoltarea infrastructurii locale. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Barbu Gheorghe subliniaza starea deplorabila a 

infrastructurii locale: nu exista drumuri practicabile, nu este introdusa retea 
de gaze, nu exista o groapa de gunoi. In vederea imbunatatirii conditiilor de 
trai ale locuitorilor, se impune atragerea de fonduri pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca trebuie modernizata reteaua 

de drumuri, introduse gaze, apa si canal. Tinand cont de faptul ca nu exista 
fonduri la bugetul local, atragerea de fonduri nerambursabile reprezinta o 
solutie care poate fi implementata prin aderarea Consiliului local Stefanestii 
de Jos la Asociatia pentru dezvoltarea infrastructurii locale a judetului Ilfov. 

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 aderarea 

Consiliului local Stefanestii de Jos la Asociatia pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale a judetului Ilfov. 

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

Din aceste documente reiese aceea ca pentru a se putea realiza 
asocierea Consiliului local Stefanestii de Jos la Asociatia pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale a judetului Ilfov, se impune incheierea unui contract de 
asociere intre cele doua entitati, ca si numirea unei persoane care sa 
reprezinte Consiliul local la incheierea respectivului contract. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Gheorghe Iordan subliniaza faptul ca incheierea unui 

contract asigura baza juridica a asocierii, delimitand drepturile si obligatiile 
celor doua parti. 



Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Paraschiv Gheorghe apreciaza ca primarul comunei ar fi 

cel mai potrivit reprezentant al Consiliului local la incheierea contractului de 
asociere, fiind alesul locuitorilor comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian considera ca un contract de asociere va 

asigura legatura juridica intre Consiliul local Stefanestii de Jos si Asociatia 
pentru dezvoltarea infrastructurii locale a judetului Ilfov si va stabili cotele 
de contributie ale fiecarei parti la realizarea obiectului asociatiei. 

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 aprobarea 

incheierii unui contract de asociere intre Consiliul local Stefanestii de Jos si 
Asociatia pentru dezvoltarea infrastructurii locale a judetului Ilfov, ca si 
pentru numirea primarului comunei ca reprezentant al Consiliului local la 
incheierea acestui contract. 

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

In vederea reintroducerii transportului public de persoane pe liniile 
preorasenesti, se impune incheierea unui contract de asociere intre Consiliul 
local Stefanestii de Jos si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 
pentru gestionarea in comun a acestui serviciu, ca si numirea unei persoane 
care sa reprezinte Consiliul local la incheierea respectivului contract.  

In baza documentelor prezentate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Radu Traian considera ca incheierea acestui contract de 
asociere este oportuna daca va duce la reintroducerea liniilor RATB. Acest 
tip de transport public este mai ieftin, conditiile de calatorie sunt mai bune, 
iar elevii si studentii pot beneficia de gratuitate. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca o concurenta la liniile maxi-

taxi e buna, se descongestioneaza astfel traficul de calatori. De asemenea, 
pentru incheierea contractului, primarul comunei urmeaza sa fie desemnat 
pentru a reprezenta Consiliul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Bobe George considera ca incheierea acestui contract de 

asociere se justifica daca va conduce la reintroducerea RATB. De asemenea, 



acest contract de asociere va permite Consiliului local Stefanestii de Jos sa 
aiba un cuvant de spus in modul de gestionare a RATB. 

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 incheierea unui 

contract de asociere intre Consiliul local Stefanestii de Jos si Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. viceprimar prezinta un raport privind infiintarea unui serviciu de 

salubrizare incluzand o statie de sortare a deseurilor, infiintate cu fonduri 
comunitare. 

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe solicita ca in acest caz, un 
reprezentant al Consiliului judetean sa fie invitat la sedinta consiliului local 
pentru a oferi informatii suplimentare despre acest proiect. 

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

Consiliul nu este de acord. 
Dl. Gorobet Marian solicita un ajutor financiar pentru a putea plati 

factura la energie electrica. 
Consiliul nu este de acord. 
D-na Stancu Eugenia solicita emiterea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si 
naelimentare in calitate de persoana fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Stancu Daniel solicita anularea AF nr.1690/29.03.2005. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Cristea Daniel solicita emiterea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de  comert cu produse alimentare si 
naelimentare in cadrul unei asociatii familiale. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Ilie Grigore solicita emiterea unei autorizatii de functionare pentru 

desfasurarea activitatii de  comert cu produse de panificatie in calitate de 
persoana fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Mihai Stere solicita emiterea unei autorizatii de functionare pentru 

desfasurarea activitatii de  comert in standuri si piete in calitate de persoana 
fizica autorizata. 

Consiliul este de acord. 



Dl. Matarau Marian  solicita prelungirea suspendarii autorizatiei de 
functionare nr. 3341/20.07.2005. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Ilie Grigore solicita concesionarea unei suprafete de 50mp in 

apropierea cladirii in care functioneaza scoala mare, urmand a deschide o 
brutarie. 

Consiliul amana discutarea cererii, urmand a se identifica exact 
terenul in cauza, ca si stabilirea regimului juridic al acestuia. 

Consiliul local solicita d-lui Pavel Gheorghe ca la urmatoarea sedinta 
de consiliu sa prezinte actele doveditoare ale proprietatii asupra Baltii 
Pasarea. 

Consiliul decide stoparea depunerii cererilor pentru obtinerea unui loc 
de casa conform Legii 15/2003. 

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

 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
ILIE GRIGORE                                                  OPRESCU ANEMARIE 

 
 
 
 

 


