
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 24.11.2006, 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 Niculae Marius. 
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 rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare nivel cost telefoane; 
- 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 primul 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, reiese faptul ca rectificarea bugetului local este 
impusa de urmatoarele modificari de sume: 

• adaugiri: 
- lista ramasita 2005: 297.899 RON; 
- cote defalcate din impozitul pe venit: 578.434 RON; 



- sume alocate de consiliul judetean Ilfov pentru echilibrarea 
bugetelor locale: 74.350 RON; 
- taxe din activitatea notariala: 140.000 RON; 
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli personal 
invatamant: 8.974 RON; 
- venituri din concesiuni si inchirieri: 3.000 RON; 
- taxe extrajudiciare de timbru: 3.000 RON; 
- alte taxe pe servicii specifice: 2.400 RON; 

• retrageri: 
- sume destinate legii 416/2001, alocate de Consiliul judetean 
Ilfov: 149.629 RON. 
 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 4.070.688 RON  
 

Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 
- servicii publice generale: 1.123.591 RON; 
- invatamant: 1.152.221 RON; 
- actiuni privind activitatea sportiva: 170.000 RON; 
- asistenta sociala: 581.793 RON: 
- servicii si dezvoltare publica: 608.083 RON; 
- protectia mediului: 10.000 RON; 
- transporturi (drumuri si poduri): 425.000 RON 

 Referitor cele expuse atentiei consiliului local, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca bugetul e bine impartit, 
conform necesitatilor locale, o apreciere suplimentara constituind-o banii 
prevazuti pentru reabilitarea retelei stradale. Propune, de asemenea, 
decorarea comunei cu ghirlandele traditionale de sarbatori. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza modul de impartire a sumelor 
pe directii de cheltuieli, fiind acoperite majoritatea domeniilor sensibile 
(iluminat stradal, reparatii drumuri, asistenta sociala). 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian este de parere ca, desi bugetul local este 
mic, cheltuielile au fost gandite sa acopere cat mai multe din nevoile 
stringente ale comunei, urmarindu-se realizarea minimului necesar la nivelul 
localitatii (drumuri si santuri, iluminat public, asistenta celor nevoiasi). 
 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 rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si 
alineate. 
 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 materialele prezentate, reiese faptul ca, datorita cresterii tarifelor 
ROMTELECOM, ca si al nivelului convorbirilor efectuate in interes de 
serviciu (pentru asistenta sociala, cu diverse institutii in baza Legii 
247/2005, comunicarile catre Liga primarilor) se impune ajustarea costurilor 
stabilite pentru telefonul fix din incinta primariei. Astfel, se propune pentru 
telefonul fix o suma de 400 RON/luna, iar pentru un post tel-verde 500 
RON/luna. 
 Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera justificata aceasta corelare de 
costuri, intrucat ROMTELECOM a majorat tarifele si convorbirile in interes 
de serviciu trebuie acoperite. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Niculae Marius apreciaza ca a crescut numarul 
convorbirilor telefonice, atat din necesitatea de a pastra legatura cu 
institutiile centrale (Prefectura, Consiliul judetean, Directia de munca si 
protectie sociala), cat si din diversificarea activitatilor care impun contactul 
telefonic (comunicarile legate de activitatea Ligii primarilor, transmiterea 
diverselor situatii si rapoarte prin fax, etc.). 
 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 majorarea nivelului de cost pentru convorbirile telefonice efectuate 
de primarie. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 S.C. CUMPANA solicita acordul in vederea conectarii unei conducte 
pentru ape tehnologice si pluviale la canalul colector din zona. 
 Dl. primar propune ca S.C. CUMPANA sa obtina in acest caz si 
avizele necesare de la mediu si imbunatatiri funciare. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Pirvulescu Adrian solicita emiterea unui aviz de principiu in 
vederea realizarii unui PUZ pentru scoaterea din circuitul agricol a unei 
suprafete de teren destinata construirii unui complex de locuinte. 



 Consiliul este de acord. 
 Consiliul local ia la cunostinta adresa Companiei Nationale de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA privind identificarea 
proprietarilor terenurilor pe unde va trece autostrada, in vederea demararii 
procedurilor de expropriere. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 

 
 


