
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.06.2006, 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 Mihai Stere propune pe d-l consilier Stefan Niculae. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, d-l  consilier Stefan Niculae preia 

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

ordinea de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare modificare HCl 7/2006; 
- Proiect hotarare aprobare contract sponsorizare; 
- Proiect hotarare aprobare norme de convieturire sociala; 
- 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 aceste documente reiese faptul ca HCl 7/2006 trebuie modificata 
in sensul ca termenul “asociere in participatiune” a consiliului local 
Stefanestii de Jos va deveni “asociere” a consiliului local Stefanestii de Jos, 
iar capitolul IX din contractul de asociere, cel referitor la daune interese, va 
fi eliminat. Aceste modificari sunt solicitate printr-o adresa a Prefecturii 
Ilfov, emisa in urma controlului de legalitate aplicat HCL in cauza. 



 Avand in vedere aceste considerente, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin, apreciaza ca se impune modificarea 
HCl7/2006 in sensul aratat mai sus, intrucat este necesar ca acesta hotarare 
sa fie conforma normelor legale in vigoare. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian considera ca obtinerea avizului de legalitate 
din partea Prefecturii este indispensabil pentru ca HCl 7/2006 sa produca 
efecte juridice, ca urmare ea trebuie modificata in sensul aratat de adresa 
emisa de Prefectura Ilfov in urma controlului de legalitate. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind modificarea HCL 7/2006 a Consiliului local Stefanestii de Jos. 
  La urmatorul 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. KREISS CONSTRUCT 
SRL cu sediul in comuna, doreste sa sponsorizeze reparatia bisericii 
Stefanestii de Jos cu 12 mc 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, dar ar trebui sa se gaseasca sponsorizari si pentru celelalte 
biserici din comuna, nu doar pentru cea din Stefanestii de Jos. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristea 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 faptul ca sponsorizarea este in 
interesul bisericii si al enoriasilor, dovedind faptul ca la S.C. KREISS 
CONSTRUCT SRL lucreaza oameni cu frica de Dumnezeu. 
 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 
de aprobare a sponsorizarii oferite de S.C. KREISS CONSTRUCT SRL. 



 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca este necesar ca la nivelul 
localitatii sa se stabileasca o serie de norme de convietuire sociala, 
cuprinzand drepturile si obligatiile Consiliului local, institutiilor publice si 
agentilor economici, respectiv ale cetatenilor comunei. Totodata, se stabilesc 
contraventiile si sanctiunile aferente incalcarii obligatiilor stabilite, ca si 
persoanele imputernicite sa aplice amenzi. 
 Avand in vedere documentele prezentate mai sus, presedintele de 
sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca faptele care constituie 
contraventii trebuie reanalizate si coroborate cu realitatile sociale la nivelul 
comunei, in sensul ca nu trebuie sa constituie contraventii niste fapte care au 
loc frecvent (cum ar fi iesitul cu caruta murdara de pamant pe sosele). 
 Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Bobe George apreciaza ca proiectul de hotarare ar trebui 
amanat pentru sedinta urmatoare, pentru a permite consilierilor o analiza mai 
aprofundata asupra faptelor care vor constitui sanctiuni si vor fi pedeprite 
contraventional. 
 Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian subliniaza faptul ca proiectul de hotarare 
este bine intocmit si stabileste in clar faptele care constituie contraventii, ca 
si persoanele imputernicite sa aplice sanctiuni. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Gheorghe Iordan considera ca daca ar fi stabilite faptele 
care constituie contraventii si daca s-ar aplica sanctiunile de rigoare, 
cetatenii ar pastra mai multa curatenie in comuna si s-ar comporta mai 
civilizat. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu sase voturi pentru si cinci voturi impotriva proiectul de hotarare se 
respinge. Au votat impotriva Stefan Niculae, Cristea Nicolae, Pavel 
Gheorghe, Mihai Stere, Bobe George. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. Militaru George solicita anularea AF 3923/10.12.2003. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Catarama Niculina solicita acordarea unui ajutor constand in 
materiale de constructie. 



 Consiliul local dispune efectuarea unei anchete sociale in cauza. 
 Dl. Matarau Marian solicita suspendarea AF 3341/20.07.2005 pentru 
o perioada de trei luni. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Manea Ion solicita eliberarea unei autorizatii de functionare pentru 
desfasurarea activitatii de vanzare produse alimentare. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Vlad Florina solicita acordarea unui ajutor constand in materiale 
de constructie. 
 Consiliul local dispune efectuarea unei anchete sociale in cauza. 
 Dl. Matarau Marin solicita suspendarea AF 1542/25.03.2004 pentru o 
perioada de trei luni. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Nicolae Mariana solicita suspendarea AF 5068/30.09.2005, 
pentru o perioada de trei luni. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita ca la urmatoarea sedinta de 
consiliu sa se prezinte o situatie a izlazului comunal si sa se incerce gasirea 
unui amplasament pentru construirea unor parcuri in localitate. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta delcara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA,  
 
STEFAN NICULAE 
 
 


