
 
PROCES VERBAL 

 
 

Incheiat astazi, 31.07.2006, 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 supune aprobarii consiliului  

ordinea de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- 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, expunerea de motive apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente proiectului de hotarare au fost intocmite de 
responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca necesitatea acestei rectificari a 
bugetului local consta in includerea urmatorelor sume: 

- lista ramasita 2005 : 297.899 RON 
- cote defalcate din impozitul pe venit: 578.434 RON; 
- sume pentru echilibrarea bugetelor locale: 74.350 RON; 
- taxe din activitatea notariala: 140.000 RON; 
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal in 

invatamant: 8.974 RON; 
- venituri din concesiuni si inchirieri: 3.000 RON; 
- taxe extrajudiciare de timbru : 3.000 RON ; 
- alte taxe pentru servicii specifice : 2.400 RON ; 
Total buget rectificat : 2.780.064 RON ; 
Pentru aceste sume se propun urmatoarele directii de cheltuieli : 
- administratie – cheltuieli de personal : 101.000 RON ; 

                                       - materiale : 102.000 RON ; 
- investitii : - 100.000 RON extindere primarie ; 

- 20.000 RON dotari calculatoare si echipamente 
informatice ; 

-    invatamant: 39.974 RON ( 8.974 RON cheltuieli personal, 31.000 
RON cheltuieli materiale); reparatii scoala : 250.000 RON ; 
-     asistenta sociala – ajutoare de urgenta in caz de calamitati : 30.000 
RON ; 
-   gospodarie comunala: - 115.083 RON ( 15.083 RON consum 
energie si materiale electrice; 100.000 RON retea electrica);  
                                           - 150.000 RON extindere santuri; 
-     drumuri: 150.000 RON pietruire drumuri; 
-     sport: 50.000 RON (gard teren de sport); 
Avand in vedere documentele expuse, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Radu Traian este de acord cu proiectul de hotarare, 

considerand ca bugetul local este bine intocmit, cheltuielile sunt bine 
distribuite pe directii de activitate, acoperind necesitatile stringente ale 
comunei. 

Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca bine repartizate cheltuielile 
propuse, acoperind domenii de necesitate pentru comuna, cum ar fi 
pietruirea drumurilor sau extinderea retelei de santuri. 



Este de acord cu proectul 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 rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si 
alineate. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, expunerea de motive apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente sunt intocmite de responsabilii de resort. 

Din aceste documente reiese necesitatea stabilirii unor norme de 
comportare la nivelul comunei, drepturile si obligatiile cetatenilor si ale 
agentilor economici, ca si stabilirea acelor fapte care constituie contraventii 
si a sanctiunilor aferente. 

Cu privire la acesta problema, presedintele de sedinta solicita opinia 
d-lor consilieri. 

Dl. consilier Radu Traian este de acord cu proiectul de hotarare, 
intrucat stabilirea unor norme clare de convietuire sociala la nivelul comunei 
va conduce la o mai usoara pastrare a ordinii in comuna ca si la delimitarea 
clara a faptelor care consitituie contraventii. 

Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca prin definirea normelor de 
convietuire sociala la nivelul comunei se face un pas important in pastrarea 
ordinii si linistii publice, prin constientizarea populatiei cu privire la 
drepturile si obligatiile pe care le au in ceea ce priveste convietuirea sociala. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Paraschiv Gheorghe ridica problema masinilor de tonaj mare care 

circula in zona intersectiei REWE. Propune o limitare a vitezei de circulatie, 
intrucat din cauza vitezei mari aceste tir-uri produc trepidatii care afecteaza 
constructiile din zona si cauzeaza disconfort auditiv. 

Dl. Matarau Marian solicita prelungirea suspendarii autorizatiei de 
functionare nr. 3341/2005. 

Consiliul este de acord. 
D-na Stan Ioana solicita aprobarea pentru un drum de servitute intre 

soseaua principala si locuinta sa. 
Consiliul este de acord. 
S.C. JURILOVCA SA solicita emiterea unei autorizatii de construire 

a unui depozit produse refrigerate. 
Consiliul este de acord, cu conditia ca acesta societate comerciala sa 

incheie un contract cu un operator de salubritate autorizat. 
Dl. Andreas State solicita acceptul Consiliului local pentru realizarea 

unui pod peste canalul din fata proprietatii sale, situata pe strada Sinaia. 



Consiliul este de acord. 
S.C. AMPLITECNA SA solicita un aviz de principiu pentru realizarea 

activitatii de prelucrare cartoane si deseuri celuloza. 
Consiliul nu este de acord, intrucat considera ca ar putea aparea 

probleme de mediu, zona in care se preconizeaza a fi desfasurata activitatea 
fiind zona de locuinte. 

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

 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                       SECRETAR COMUNA, 
 
ILIE GRIGORE 

 
 
 


