
PROCES VERBAL 
 
 

Incheiat astazi, 31.08.2006, 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, si anume: Barbu 
Gheorghe, Boerescu Constantin, Gheorghe Iordan, Mihai Stere, Niculae 
Marius, Pavel Gheorghe, Sandu Nicolae, Stefan Niculae. 

Dl. consilier Sandu Nicolae  solicita propuneri pentru presedintele de 
sedinta. 

Dl. consilier Mihai Stere propune pe d-l consilier Niculae Marius. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Niculae 

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

modificarea ordinii de zi a sedintei astfel: 
Eliminarea primului punct, proiect hotarare aprobare concesionare 

serviciu public salubrizare, intrucat SC.ROMPREST SERVICE SA a 
formulat contestatie impotriva hotararii comisiei de evaluare a ofertelor, iar 
acesta contestatie trebuie solutionata de catre o comisie special constituita. 

Se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, se aproba modificarea ordinii de zi a 

sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare contract servicii politia comunitara; 
- Diverse 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti 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 majoritate de voturi se aproba procesul verbal al sedintei 
anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (voteaza impotriva dl. 
consilier Pavel Gheorghe, motivand ca nu a fost prezent la sedinta anterioara 
si nu are cum sa stie ce s-a discutat). 
 La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de 
catre dl. primar, iar documentele aferente acestui proiect de hotarare au fost 
intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca pe raza comunei Stefanestii de 
Jos – Ilfov, in T7, 23, parcela 66/2/1, parcelele 26/3, 26/4, 26/5, se urmareste 
realizarea urmatorului obiectiv de investitii : locuinte, spatii comerciale, cai 
de comunicatie, spatii verzi. Beneficiarul acestui obiectiv de investitii este 
S.C. SOKRATIS PANAGIOTIDIS PARTICIPARI SI CONSTRUCTII 
ROMANIA SRL. 
 Dl. Popescu Victor, referent de specialitate, prezinta, pe scurt, situatia 
zonei in care se propune efectuarea acetui PUZ, modul in care acest PUZ 
poate contribui la dezvoltarea comunei; dl. Misaca Cristea, proiectant, 
prezinta PUZ-ul: beneficiarul, obiectivul de investitii, suprafata, avizele 
existente. 
 Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca obiectivul de investii este 
benefic pentru comuna prin cresterea nr. de locuinte construite; propune doar 
gasirea unei modalitati de oferire de locuri de munca in constructii pentru 
locuitorii din comuna. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Mihai Stere considera ca aparitia unui nou cartier de 
locuinte este benefic pentru intreaga comunitate, ducand la dezvoltarea 
urbanistica a zonei si cresterea contributiilor la bugetul local din partea 
persoanelor fizice care vor cumpara acele locuinte. 
 Dl. consilier Pavel Gheorghe nu este de acord cu proiectul de hotarare 
intrucat nu a avut timpul necesar pentru a studia in amanunt documentele 
inainte de sedinta de consiliu. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza faptul ca aparitia unui nou 
cariter de locuinte este important nu doar din punctul de vedere al aparitiei 



unor locuinte ci si prin dezvoltarea utilitatilor din zona (dispensar, gradinita, 
centru comercial); aceste utilitati vor contribui la cresterea contributiilor la 
bugetul local. Totodata, nu este de neglijat nici faptul ca zona va fi 
viabilizata. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu majoritate de voturi, se adopta hotararea de aprobare a PUZ (a 
votat impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe). 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de 
catre dl. primar, iar documentele aferente acestui proiect de hotarare au fost 
intocmite de responsabilii de resort.   
 Din aceste documente reiese faptul ca din ofertele prezentate, cea a 
Politiei comunitare Voluntari este cea mai avantajoasa din punct de vedere 
tehnico-economic. Astfel, se propune incheierea contractului de prestari 
servicii cu acesta institutie, obiectivul principal fiind asigurarea pazei 
institutiilor publice din comuna. Totodata, se considera ca cea mai potrivita 
persoana pentru a reprezenta Consiliul local la incheierea acestui contract 
este primarul comunei, dl. Anghel Rababoc. 
 Pe baza materialelor prezentate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca este binevenit si de mult 
asteptat acest serviciu, care va asigura mentinerea ordinii si linistii publice in 
comuna prin personal calificat, cu dotari corespunzatoare (autoturism, 
echipament, armament);  numirea d-lui primar ca reprezentant al consiliului 
local la incheierea contractului de prestari servicii este cea mai bun alegere, 
dansul avand prin lege obligatia de a asigura ordinea si linistea publica in 
comuna.  
 Este de  acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Mihai Stere apreciaza venirea politiei comunitare in 
comuna, serviciu ce nu s-a putut crea la nivel local si tinand cont ca politia 
comunitara va colabora cu politia locala se va asigura un climat crescut de 
securitate pentru locuitorii comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte dicutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu majoritate de voturi, se adopta hotararea privind incheierea unui 
contract de prestari servicii cu Politia comuntara Voluntari. Au votat 
impotriva d-nii consilieri Pavel Gheorghe si Stefan Niculae, ultimul 
explicand motivul votului sau: “mai bine se faceau trotuare decat politie 
comunitara”. 



 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local, 
care sunt prezentate de secretarul acestuia. 
 Primele cereri se refera la acordarea unui sprijin financiar pentru 
persoanele afectate de inundatii, dl. primar dorind sa cunoasca punctul de 
vedere al consilierilor. 
 Presedintele sedintei, referitor la aceste cereri, este de parere ca este 
suficienta ancheta sociala efectuata de comisia special constituita si 
respectarea criteriilor legale de acordare a acestor ajutoare. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Dumitrache Marian solicita emiterea unei autorizatii de 
functionare pentru defasurarea activitatii tip fast food in complexul Europa. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Stoian Liviu solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de evaluator risc incendiu. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Cristache Robert solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de comert cu textule in complexul Europa. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Mihutescu Sorin solicita inchirierea unui spatiu de 50mp pentru 
extinderea activitatii pe care o desfasoara la intersectia dintre Sos. Stefanesti 
si Linia de Centura. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Dumitrache Ioana solicita anularea autorizatiei de functionare 
nr. 2445/2003. 
 Consiliul este de acord. 
 Romtelecom solicita avizul Consiliului local pentru amplasarea unui 
cabinet stradal pentru lucrari de telecomunicatii. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Lipan Constantina solicita eliberarea unei adeverinte din care sa 
rezulte ca este beneficiara a Legii 15/2003. 
 Consiliul apreciaza ca aceasta cerere nu este de competenta sa si 
decide trimiterea ei catre compartimentul de resort din primarie. 
 Biserica apostolica penticostala solicita autorizatie de imprejmuire 
pentru terenul detinut in comuna. 
 Consiliul este de acord. 
 S.C. AMPLITECNA SA solicita avizul de functionare pentru 
desfasurarea activitatii de constructie de spatii pentru inchiriere la nivelul 
comunei. 
 Consiliul este de acord numai cu desfasurarea activitatii mentionate in 
cererea nr. 4637/31.08.2006. 



 Dl. consilier Stefan Niculae propune sa se identifice la nivelul 
comunei un teren disponibil pentru amenajarea unui teren de sport. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin propune prezentarea unei situatii a 
igienizarii scolilor din comuna. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sednta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
NICULAE MARIUS  
   
 
  
 


