
PROCES VERBAL 
 
 

Incheiat astazi, 13.04.2006, 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 Barbu Gheorghe propune pe d-l consilier Niculae 
Marius. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Niculae Marius 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 . 
 Cu majoritate de voturi se aproba procesul verbal al sedintei 
anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. Dl. consilier Pavel Gheorghe 
care nu a fost prezent la sedinta anterioara, se abtine de la vot. 

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

- Proiect hotarare aprobare asociere in participatiune; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama si stat de functii Aparat 

propriu de lucru al Consiliului local ; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama si stat de functii Aparat 

permanent de lucru al Consiliului local; 
- Proiect hotarare aprobare reevaluare criterii aprobare cereri 

depuse conform Legii 15/2003  



- Diverse . 
Se supune la vot. 
Cu majoritate de voturi, se aproba ordinea de zi a sedintei. Dl. 

consilier Pavel Gheorghe voteaza impotriva, sustinand ca nu i-au fost 
prezentate materialele justificative ale proiectelor de hotarari. D-na secretar 
doreste sa se consemneze in procesul verbal ca aceste materiale au fost puse 
personal la dispozitia d-lui consilier Pavel Gheorghe in ziua de 10.04.2006. 

La primul 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 reiese necesitatea incheierii unei asocieri in 
participatiune in vederea realizarii activitatii de colectare si sortare a 
deseurilor intre urmatoarele comune: Afumati, Branesti, Dascalu, Ganeasa, 
Petrachioaia si Stefanestii de Jos, ca si a constructiei unei statii de sortare 
deseuri in comuna Ganeasa. Se supune aprobarii Consiliului local si 
contractul cadru de asociere, ca si numirea ca reprezentant al Consiliului 
local la incheierea acestui contract a d-lui primar Anghel Rababoc. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe paraseste sedinta. 
Dl. primar, prezinta ca informatie suplimentara, intentia de a se realiza 

in viitorul apropiat un sistem de canalizare la nivelul comunei sustinut din 
fonduri europene. 

In baza celor descrise mai sus, presedintele de sedinta solicita inscrieri 
la cuvant. 

Dl. consilier Ilie Grigore considera ca asocierea este in interesul 
comunei, intrucat locuitorii vor beneficia de o sortare eficenta a resturilor 
menajere, iar faptul ca groapa de gunoi este pe teritoriul altei comune fereste 
localitatea Stefanestii de Jos de poluare. De asemenea, primarul comunei 
este cea mai potrivita persoana pentru a incheia contractul in numele 
comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca asocierea este benefica, 

deoarece sarcinile financiare ale fiecarei comune sunt bine delimitate, iar 
deseurile menajere vor fi sortate intr-un mod profesionist, urmand a fi 
incheiat un contract cu firma care va castiga licitatia pentru colectarea 
gunoiului.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilieri Boerescu Constantin subliniaza faptul ca o asemenea 

activitate este justificata, intrucat comuna va fi eliberata de deseurile 
menajere, respectandu-se normele ecologice. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind asocierea Consiliului local Stefanestii de Jos in vederea realizarii 
activitatilor de sortare deseuri menajere si a unei statii ecologice de sortare. 

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 reiese faptul ca necesitatile curente de 
dezvoltare a activitatii impun crearea unui compartiment de integrare 
europeana, subordonat primarului, avand in componenta un post de referent 
de specialitate; crearea unui post de referent de specialitate grad III in cadrul 
compartimentului de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala; 
crearea unui post de Consilier grad IA in cadrul compartimentului de fond 
funciar si agricultura; compartimentele de secretariat administrativ si arhiva 
si comunitar pentru cadastru si agricultura vor fuziona intr-unul singur, cu 
denumirea de compartiment fond funciar si agricultura. 

Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta cere parerea 
d-lor consilieri. 

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe apreciaza ca oportuna infiintarea 
unui compartiment de integrare europeana la nivelul Aparatului propriu al 
Consiliului local, intrucat institutia publica va avea la dispozitie un specialist 
in realizarea de proiect de atragerea de fonduri comunitare pentru proiecte de 
dezvoltare locala. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca ocuparea posturilor nou-

create va duce la fluidizarea activitatii in cadrul primariei in compartimente 
cu o activitate sustinuta (fond funciar si stare civila). 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Niculae Marius este de acord cu proiectul de hotarare, 

subliniind faptul ca activitatea desfasurata in aparatul propriu de lucru al 
Consiliului local va fi imbunatatita prin o mai buna divizare a sarcinilor, 
persoanele ce vor fi angajate pe posturile nou create ajutand la cresterea 
celeritatii in rezolvarea solicitatirilor cetatenilor. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind organigrama si statul de functii al Aparatului propriu de lucru al 
Consiliului local Stefanestii de Jos. 



La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartinel d-
lui primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii 
de resort. 

Din aceste documente reiese ca, avand in vedere evaluarea rezultatelor 
obtinute in desfasurarea activitatii profesionale pentru anul 2005, sunt 
intrunite conditiile legale pentru organizarea examenului de promovare in 
grad a consilierului juridic angajat in cadrul Aparatului permanent de lucru 
al Consiliului local Stefanestii de Jos. 

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

Dl. consilier Radu Traian considera ca activitatea desfasurata de catre 
consilierul juridic in anul 2005 intruneste conditiile pentru a se organiza 
examenul de promovare in grad. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza complexitatea activitatii 

desfasurata in cadrul compartimentului juridic, ca si competentele 
profesionale evaluate pentru anul 2005. Cu respectarea acestor considerente, 
sunt indeplinite cerintele pentru acordarea unui grad profesional catre 
consilierul juridic. 

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

vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind organigrama si statul de functii pentru Aparatul permanent de lucru 
al Consiliului local Stefanestii de Jos. 

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

Din aceste documente reiese faptul ca in cadrul procesului de aplicare 
a legii 15/2003, au aparut situatii deosebite (au facut cerere sot/sotie, 
concubini, persoane cu o stare materiala buna sau care au primit 3.000 m.p.). 

Astfel, se impune reevaluarea criteriilor de acordare a suprafetelor de 
teren conform Legii 15/2003, toate dosarele depuse pana in prezent urmarind 
indeplinirea urmatoarelor cerinte: 

- nu vor putea primi teren sot/sotie sau concubini; 
- nu vor putea beneficia de prevederile legale persoanele care, in 

urma anchetei sociale sau a notorietatii, au o situatie materiala 
buna, care le permite achizitionarea unei case sau a unui loc de 
casa; 

- nu vor putea beneficia de Legea 15/2003 persoanele care au primit 
in proprietate 3.000 mp sau care detin casa ori loc de casa. 



Dl. primar subliniaza faptul ca raspunderea pentru corecta aplicare a 
Legii 15/2003, acesta avand obligatia de a selecta criteriile necesare in 
vederea corectei delimitari a cazurilor care se incadreaza in prevederile Legii 
15/2003. 

Dl. primar propune si componenta comisiei care va verifica daca 
dosarele depuse pana in prezent indepliesc criteriile stabilite mai sus: 

Pirvu Aurel – presedinte; 
Sorica Vasile – membru; 
Birjaru Iordan – membru; 
Popescu Victor – membru; 
Mihai Stere – membru; 
Sandu Nicolae – membru; 
Ilie Grigore – membru. 
Tinand cont de materialele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Radu Traian este de acord cu componenta comisiei si cu 

criteriile propuse, considerand ca astfel se va putea realiza o evaluare corecta 
a cererilor depuse conform Legii 15/2003. 

Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza faptul ca noile criterii vor 
conduce la evaluarea corecta a situatiei cererilor depuse conform Legii 
15/2003, astfel incat sa beneficieze de locuri de casa numai persoanele cu 
adevarat indreptatite. 

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

vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti in sala, se adopta 

hotararea privind reevaluarea criteriilor de acordare de locuri de casa 
conform Legii 15/2003. 

La punctul DIVERSE  se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. primar informeaza consiliul despre intentia de a realiza in viitorul 

apropiat un nou spatiu administrativ, care sa cuprinda o sala noua de consiliu 
si birouri pentru salariati. 

S.C. FORADEX SA solicita Consiliului local o aprobare pentru 
desfasurarea activitatii de foraj in vederea captarii de ape termale, pe 
teritoriul comunei. 

Consiliul este de acord, cu conditia ca acesta societate sa cumpere 
terenul pe care doreste sa-si desfasoare prospectiunile. 

Dl. Ionita George solicita suspendarea autorizatiei de functionare nr. 
2203/05.05.2005. 

Consiliul este de acord. 



D-na Dumitru Elena Luminita solicita anularea autorizatiei de 
functionare nr. 4067/29.08.2005. 

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

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA                                   SECRETAR COMUNA, 
 
NICULAE MARIUS                                          OPRESCU ANEMARIE 

 

 
 
 

 


