
 
PROCES VERBAL 

 
 
 

Incheiat astazi, 31.10.2006, 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 Gheorghe Iordan. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare taxa pasunat 2007; 
- Proiect hotarare aprobare taxa inchiriere izlaz si componenta 

comisie licitatie; 
- Proiect hotarare aprobare limite minime venituri beneficiari Legea 

416/2001; 
- 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 , singura mentiune fiind facuta de dl. consilier Pavel Gheorghe, care 
solicita completarea modului in care s-a consemnat votul sau la proiect 



hotarare rectificare buget local (motivatia votului impotriva: pentru ca nu a 
cunoscut documentele cu suficient timp inainte pentru a-si putea forma o 
opinie); dupa efectuarea acestei modificari, 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 primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
viceprimar, iar documentele justificative sunt intocmite de catre 
responsabilii in domeniu. 

Din aceste documente, reiese aceea ca taxele de pasunat pentru anul 
2007 vor fi urmatoarele: 

• taurine adulte : 12.5 lei/buc. 
• taurine tineret : 8.5 lei/buc. 
• cabaline: 12.5 lei/buc. 
• ovine si caprine: 4.5 lei/buc. 

 Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin este de acord cu proiectul de 
hotarare, intrucat taxele nu sunt exagerate, permitand cetatenilor sa poata 
duce animalele la pasunat. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza faptul ca sumele nu sunt mari, 
accesibile locuitorilor, ca urmare nu contravin interesului comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind taxele de pasunat 
pentru anul 2007. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-
lui viceprimar, iar documentele  de resort sunt intocmite de responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale, rezulta ca la nivelul comunei exista o suprafata 
de 102 ha izlaz, propusa spre inchiriere. 

Taxele sunt urmatoarele : 
** 115 lei pentru persoanele fizice, platibila la data incheierii 

contractului; 
 ** pentru persoane juridice : 

- 25% din valoarea a 700 kg. grau la pretul zilei, platibila la 
incheierea contractului ; 

- 75% din valoarea a 700 kg. grau la pretul zilei, platibila la 
recoltare, dar nu mai tarziu de 01.09.2007. 



Comisia de licitatie este propusa a avea urmatoarea componenta : 
Parvu Aurel – presedinte ; 
Sandu Nicolae – membru ; 
Barbu Gheroghe – membru ; 
Birjaru Iordan – membru ; 
Sorica Vasile – membru ; 
Avand in vedere documentele expuse mai sus, presedintele de sedinta 

cere parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza favorabil componenta 

comisiei de licitatie, ca fiind compusa din oameni cu experienta, care vor 
indeplini procedurile legale in vederea inchirierii izlazului comunes. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Barbu Gheorghe considera ca taxele sunt modice, 

tinandu-se cont si de posibilitatile financiare ale oamenilor din comuna.  
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore este de parere ca izlazul comunal trebuie 

inchiriat, astfel incat sa fie atrase o serie de fonduri la bugetul local. 
Apreciaza favorabil nivelul taxelor si componenta comisiei de licitatie. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 

Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind stabilirea taxelor 
de inchiriere izlaz, ca si componenta comisiei de licitatie. 

La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apratine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 

Din materialele prezentate reiese faptul ca noua forma legislativa a 
Legii 416/2001 prevede o serie de limite minime de venituri ce trebuie 
indeplinite de solicitanti, pentru a putea beneficia de venitul minim garantat. 
Aceste limite de venituri sunt prevazute in cote minime si maxime, lasandu-
se fiecarui consiliu local liberatatea de a stabili cunatumul pe care il 
considera optim la nivelul localitatii. 

Tinandu-se cont atat de prevederile legislative, cat si de realitatile 
socio-economice de la nivelul localitatii, initiatorul proiectului de hotarare 
propune adoptarea limitelor minime stabilite de textul legislativ. De 
asemenea, ca o conditie suplimentara, se propune ca persoanele care poseda 
autoturis sa un poata beneficia de venitul minim garantat. 

Tinandu-se cont de cele prezentate mai sus, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 



Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza faptul ca limitele stabilite sunt 
bune, urmand a beneficia de ajutor social doar persoanele cu adevarat 
indreptatite. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca cine poseda un autoturism 

are suficiente mijloace financiare pentru a se sustine, fara a avea nevoie de 
ajutor social. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Niculae subliniaza faptul ca anchetele sociale 

trebuie sa releve cu acuratete situatia economico-sociala a solicitantilor, 
astfel incat sa nu poata beneficia de venitul minim garantat decat cei carea u 
intr-adevar 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 limitele minime de venituri ce trebuie indeplinite de solicitantii de 
ajutor social. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. consilier Sandu Nicolae propune ca, in viitor, sa se organizeze la 

nivelul localitatii un serviciu de gospodarire comunala. 
Dl. Dumitru Gheorghe solicita acordarea unui ajutor de inmormantare, 

tinand cont de faptul ca defuncta sa sotie, Dumitru Sofia, a beneficiat de 
prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Consiliul este de acord. 
S.C. DISTRIGAZ SUD SA solicita acordul Consiliului local pentru 

imputernicirea SC CIPROM BUCURESTI SA in vederea realizarii 
lucrarilor de proiectare si executie a instalatiilor de utilizare gaze naturale in 
comuna Stefanestii de Jos. 

Consiliul este de acord. 
D-na Marin Aneta solicita acordarea de lemne pentru incalzirea 

locuintei. 
Consiliul local respinge aceasta cerere, intrucat solicitanta un 

beneficiaza de prevederile Legii 416/2001, dar dispune efectuarea unei 
anchete sociale in cauza, pentru a verifica daca se impune acordarea unui 
ajutor de urgenta. 

D-na Pascu Maria solicita acordarea de lemne pentru incalzirea 
locuintei. 

Consiliul local respinge aceasta cerere, intrucat solicitanta un 
beneficiaza de prevederile Legii 416/2001, dar dispune efectuarea unei 



anchete sociale in cauza, pentru a verifica daca se impune acordarea unui 
ajutor de urgenta. 

Dl. Gheorghe Cristian solicita eliberarea unei autorizatii de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de transport taxi, in calitate de 
persoana física autorizata. 

Consiliul local este de acord. 
SVS City Media depune o oferta in vederea elaborarii unei pagini de 

internet proprii a primariei, integrata intr-un portal al judetului Ilfov. 
Consilierii sunt de acord, cu exceptia d-lui consilier Bobe George. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

incisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
GHEORGHE IORDAN 
 
 
 


