
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 20.12.2006, 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 Boerescu Constantin propune pe d-l consilier Barbu 
Gheorghe. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Barbu 

Gheorghe preia conducerea sedintei. 
D-na secretar propune d-lor consilieri suplimentarea ordinii de zi a 

sedintei cu un proiect hotarare aprobare contract sponsorizare. 
Consiliul este de acord. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2007; 
- Proiect hotarare aprobare contract asociere situatii urgenta; 
- Proiect hotarare aprobare contract sponsorizare; 
- 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 este initiat de dl. 
Primar, iar documentele aferente acestui proiect de hotarare au fost intocmite 
de responsabilii in domeniu. 
 Din aceste documente reise ca acesta rectificare de buget este impusa 
de includerea in bugetul local a urmatoarelor sume: 

• sume defalcate din TVA: 30.089 RON; 
• cote defalcate din cota de impozit 22%: 105.345 RON; 
• sume defalcate din TVA pentru invatamant: 29.726 RON; 
• sume defalcate din TVA pentru persoanele cu handicap: 18.000 

RON; 
• taxe notariale: 87.000 RON; 
• cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale: 182.500 RON;  
TOTAL BUGET RECTIFICAT : 4.523.348 RON 
 
Pentru aceste sume, se propun urmatorele directii de cheltuieli: 
- 50.000 RON pentru activitatea sportiva; 
- 63.000 RON pentru iluminatul public; 
- 250.000 RON pentru pietruire strazi; 
- 50.000 RON pentru asigurare combustibil incalzire sócala; 
- 39.660 RON pentru prestari servicii. 
Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca sumele sunt repartizate in 

mod judicios, conform necesitatilor locale si cu respectarea directiilor de 
stricta necesitate, avand in vedere faptul ca banii sunt oricum putini. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca alocarea sumelor s-a 

facut conform intereselor locale, subliniind totodata si importanta alocarii de 
fonduri pentru pietruirea strazilor din comuna. 

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 proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole 
si alineate. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de 
dl. primar iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 



Din aceste documente reiese necesitatea aprobarea taxelor si 
impozitelor locale pentru anul 2007 la nivelul comunei. Astfel, se propune 
ca impozitele si taxele stabilite in cuantum fix de lege sa fie aprobate ca 
atare la nivelul comunei, iar cele prevazute in cota variabila sa fie aprobate 
la nivelul maxim. Taxa pentru cei care desfasoara activitatea de baruri si 
restaurante in comuna sa fie de 1500 RON anual. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Ilie Grigore considera ca nivelul stabilit pentru taxele si 
impozitele locale este corect, in acord cu posibilitatile locuitorilor si 
necesitatile localitatii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca taxa de 1500 RON stabilita 

pentru cei care desfasoara activitatea de restaurante si baruri este corecta; 
permite patronilor sa aiba si profit si asigura si bani la bugetul local. 

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 taxele si impozitele locale pentru anul 2007 la nivelul comunei 
Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de 
dl. primar, iar documentele aferente sunt intocmite de responsabilii in 
domeniu. 

Din documentele prezentate reiese necesitatea incheierii unui contract 
de asociere pentru situatii de urgenta intre unele consilii locale si 
Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta; reprezentantul consiliului 
local Stefanestii de Jos la incheirea contractului de asociere este propus a fi 
dl. primar. 

Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca acesta asociere este in 
beneficiul comunei, avand in vedere faptul ca se refera la situatii de urgenta 
care afecteaza populatia in cel mai inalt grad. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca acesta asociere va favoriza 

schimbul de informatii specializate si de exeperianta in domeniu si va ajuta 
comunele partenere sa gestioneze mai bine situatiile de urgenta aparute. 

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 
de asociere a consiliului local Stefanestii de Jos cu alte consilii locale pentru 
gestionarea situatiilor de urgenta. 

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

Din aceste documente reiese faptul ca se propune incheierea unui 
contract de sponsorizare cu firma S.C ATLAS CONSTRUCT SRL pentru 
oferirea unei sume de  15.000 RON in vederea sustinerea actiunii de 
ajutorare a persoanelor defavorizate cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2006 
in comuna Stefanestii de Jos. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Boerescu Constantin sustine faptul ca acest contract de 

sponsorizare este oportun, permitand oferirea de ajutoare banesti cpentru 
persoanele defavorizate din comuna. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza faptul ca ajutorarea persoanelor 

defavorizate cu sume de bani provenite din acesta sponsorizare este in 
spiritul Craciunului si oferirea de sume de bani pentru saraci este oricand 
binevenita. 

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 sponsorizarii oferite de S.C. ATLAS CONSTRUCT SRL 
in valoare de 15.000 RON pentru oferirea de ajutoare banesti saracilor din 
comuna. 

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

 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA,  

 
  
  
  

 
 


