
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.05.2006, 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 Sandu Nicolae 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 supune aprobarii consiliului  

ordinea de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare concesionare; 
- Proiect hotarare sponsorizare; 
- 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 se aproba procesul verbal al sedintei 
anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte.  
 La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente sunt intocmite de responsabilii in domeniu. 
Din acestea, rezulta faptul ca in T41 A 348/1/28-31, se urmareste realizarea 
urmatorului obiectiv de investitii: depozite si birouri, ca si modernizarea 
De41 si a De350/2. Pentru aceste considerente, este necesara elaborarea si 
aprobarea unui PUZ la acesta locatie, care detine documente justificative si 
avizele Consiliului judetean. 
 Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 



 Dl. consilier Radu Traian considera ca aprobare acestui PUZ este 
benefica pentru comuna, intrucat va duce la dezvoltarea urbanistica a zonei 
si la modernizarea unor drumuri comunale. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca dezvoltarea industriala 
a comunei va avea de castigat prin aprobarea PUZ-ului in cauza, la fel si 
Consiliul local, care va beneficia de modernizarea unor drumuri comunale. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind aprobarea PUZ in T41 A 348/1/28-31. 
 La urmatorul 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, pentru realizarea unei statii de 
reducere presiune gaze naturale, este necesara concesionarea unei suprafete 
de 8.200 mp., teren domeniu public, catre proprietarul conductei magistrale 
TRANSGAZ MEDIAS, in vederea realizarii acestei lucrari. 
 Presedintele de sedinta solicita opinia d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza ca acesta concesionare este in 
interesul comunei, introducerea retelei de gaze fiind o prioritate a Consiliului 
local. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera faptul ca atribuirea directa a 
terenului este justificata de faptul ca TRANSGAZ MEDIAS este 
proprietarul conductei magistrale de gaze, singurul autorizat sa efectueze 
lucrari la aceasta conducta. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Pavel Gheorghe este de acord cu proiectul de hotarare cu 
conditia ca societatea concesionara a terenului sa prezinte un proiect al 
statiei de reducere presiune ce urmeaza a fi construita. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind concesionarea suprafetei de 8.200 mp, pentru realizarea unei statii de 
reducere presiune gaze. 
 La ultimul punct la 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 S.C. IVONCO TRADE SRL cu 
sediul in comuna, doreste sa sponsorizeze reparatia bisericii Stefanestii de 
Jos cu doua cife beton, incheind in acest sens un contract de sponsorizare cu 
Consiliul local. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 



 Dl. consilier Radu Traian considera ca acesta sponsorizare este 
binevenita, orice ajutor fiind in folosul bisericii si al enoriasilor. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca ajutorarea bisericii este o 
fapta buna, mai ales ca fondurile pentru reparatii sunt insuficiente. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza necesitatea de a obtine si alte 
asemenea donatii, care ar permite efectuarea de reparatii mai ample, de care 
biserica are atata nevoie. 
 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 aprobarea sponsorizarii oferite de S.C. IVONCO TRADE SRL 
bisericii din comuna. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. Simion Virgil solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de fabricarea de pulovere si articole tricotate, 
in cadrul unei asocietii familiale. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Lungu Lucian Nicolae solicita eliberarea unei autorizatii de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de transport taxiuri. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Stefan Daniel Alin solicita eliberarea unei autorizatii de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de transport taxiuri. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Simion Marin solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de transport marfa. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Cristea Elena solicita anularea autorizatiei de functionare nr. 
1203/25.03.2004. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 


