
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.09.2006, 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 Niculae Marius propune pe d-l consilier Sandu Nicolae. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Niculae 

Marius preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare concesionare serviciu salubritate; 
- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2007; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama si stat de functii aparat 

propriu primar; 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- 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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul 
verbal al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. 
 La primal punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primari, iar documentele care il insotesc au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese ca, in urma licitatiei care a fost 
organizata in vederea concesionarii serviciului public de salubrizare din 



comuna, a fost desemnat castigator S.C. ECOLOGIC SERVICE 
BUCURESTI REBU S.A. Ca urmare , se propune Consiliului local 
aprobarea rezultatului licitatiei, a contractului de concesiune si desemnarea 
d-lui primar pentru a reprezenta Consiliul local la incheierea acestui 
contract. 
 Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca acesta licitatie trebuie aprobata, 
intrucat functionarea unei societati de salubrizare pe teritoriul comunei va 
duce la disparitia gunoaielor, iar Consiliul local trebuie sa spijine masurile 
de curatare a comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Niculae Marius apreciaza ca benefica concesionarea 
serviciului de salubrizare al comunei catre o firma specializata, cu atat mai 
mult cu cat REBU este o societate bine cunoscuta in domeniu. In opinia 
dansului, se va observa o diferenta notabila in starea de curatenie a comunei, 
fata de perioada cat un a existat un serviciu de salubrizare. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Paraschiv Gheorghe subliniaza importante incheierii unui 
contract cu o societate de salubrizare cunoscuta, ca si faptul ca primarul 
comunei este cea mai potrivita persoana pentru a reprezenta Consiliul local 
la incheierea acestui contract. 
  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 licitatiei, a contractului de concesiune a serviciului public 
de salubrizare si de desemnare a primarului comunei pentru a reprezenta 
Consiliul local la incheierea acestui contract. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste materiale, rezulta ca, prin Ordinul Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici, s-a stabilit ca planul de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2007 trebuie aprobat prin hotarare a Consiliului local. Este 
prezentat planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007 la nivelul 
comunei Stefanestii de Jos, fiind evidentiat numarul total al functiilor 
publice existente, cate din acestea sunt ocupate, cate vacante si cate vor fi 
ocupate prin concurs in anul 2007. 



 Fata de materialele prezentate mai sus, presedintele de sedinta solicita 
opinia d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Niculae Marius considera ca acest Ordin al ANFP este 
binevenit, intrucat permite Consiliului local sa urmareasca modul de 
intocmire a planului de ocupare a functiilor publice. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca avizul Consiliului local in 
acesta problema este o initiativa benefica, permitand o mai buna cunoastere 
a politicii de ocupare a functiilor publice. 
 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 planul de ocupare a functiilor publice la nivelul primariei Stefanestii 
de Jos pentru anul 2007. 
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind organigrama si 
statul de functii al aparatului propriu al primarului comunei Stefanestii de 
Jos. Expunerea de motive apartine d-lui primar, iar documentele aferente au 
fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Din aceste materiale, rezulta necesitatea  modificarii  organigramei 
astfel: 

- desfiintarea postului de referent de specialitate grad III din cadrul 
compartimentului fond funciar si agricultura; 

- infiintarea postului de referent grad I in cadrul compartimentului 
fond funciar si agricultura; 

- desfiintarea postului de Consilier IA din cadrul compartimentului 
fond funciar si agricultura; 

- crearea postului de consilier personal al primarului; 
- crearea compartimentului juridic si resurse umane, care va 

cuprinde un post de consilier juridic grad I si un post referent de 
specialitate grad III; acest compartiment va fi coordonat de 
secretar; 

- redenumirea compartimentului de urbanism si cadastru in 
compartimentul de urbanism, cadastru si mediu; crearea in cadrul 
acestui compartiment unui post de referent pentru probleme de 
mediu;  

Avand in vedere cele discutate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 



Dl. consilier Niculae Marius considera ca problemele cu care se 
confrunta primaria s-au diversificat si trebuie angajate persoane de 
specialitate pentru buna defasurare a activitatii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae subliniaza continua dezvoltare a 

sistemului administrativ ca si a domeniilor de activitate ce cad sub incidenta 
primariei (de ex. Controlul calitatii mediului); se impune angajarea de 
oameni calificati care sa rezolve problemele specifice fiecarui domeniu in 
parte. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca aceste modificari aduse 

organigramei si statului de functii vor conduce la o mai buna coordonare a 
activitatii desfasurate in cadrul primariei si la fluidizarea procesului de 
rezolvare a problemelor cetatenilor. 

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 modificarea organigramei si statului de functii al aparatului propriu 
al primarului comunei 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 materiale, rezulta faptul ca rectificarea bugetului local este 
impusa de includerea urmatoarelor sume: 

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale: 85.355 RON; 

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 
20.484 RON; 

- sume defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal in 
invatamant: 21.685 RON; 

- diferenta de impozite si taxe venituri proprii: 599.752 RON; 
Total general buget rectificat: 3.507.340 RON. 
Pentru aceste sume, s-au propus ca directii de cheltuieli: 
- administratie publica: 212.591 RON; 
- invatamant: 276.685 RON; 
- vestiare teren sport: 120.000 RON; 
- gospodarie comunala (salubritate): 118.000 RON; 
Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 

solicita inscrieri la cuvant.  



Dl. consilier Ilie Grigore considera ca sumele din bugetul local au fost 
alocate conform nevoilor comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Niculae Marius apreciaza ca sumele sunt bine impartite, 

dar ar trebui alocate fonduri si pentru modernizarea digului care traverseaza 
Balta Pasarea ( DJ 200). 

Dl. viceprimar explica faptul ca digul, ca si drumul judetean de 
deasupra lui, sunt in patrimoniul judetean; Consiliul judetean Ilfov a 
intocmit un proiect de modernizare, care prevede si introducerea de tuburi 
pentru traversarea apei, care sa reduca pericolul ca apa sa traverseze 
carosabilul, cum s-a intamplat la ultimele inundatii. 

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe considera ca bugetul local este bine 
intocmit si sumele au fost impartite in mod echitabil pe domeniile de interes 
pentru comuna; un punct in plus este repartizarea unor sume de bani pentru 
salubrizarea localitatii, odata incheiat contractul cu societatea care a castigat 
licitatia. 

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

vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si 
alineate. A votat impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe, motivand ca nu a 
putut cunoaste in amanunt proiectul de buget. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local; 
S.C. TELECOM CONSTRUCTIONS SERVICE SRL solicita acordul 

Consiliului local pentru amplasarea unui punct de lucru in comuna 
Stefanestii de Jos. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Popescu Victor, referent de specialitate, solicita sprijinul 

consiliului local in vederea informarii populatiei despre necesitatea 
completarii de cereri privind racordarea la viitoarea retea de gaze a 
localitatii. 

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe reia propunerea de introducere a 
unor limitatoare de viteza in zona REWE, pentru a reduce impactul traficului 
greu asupra locuitorilor din imprejurimi; de asemenea, propune realizarea 
unei treceri de pietoni in dreptul scolii noi din Stefanestii de Jos. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 


