
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.01.2007, 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 Bobe George. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Bobe 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare buget local 2007; 
- 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 documente reiese ca bugetul local al comunei Stefanestii 
de Jos pentru anul 2007, este compus din sume virate ce Consiliul judetean 
si din surse proprii.  

Sumele virate de Consiliul judetean sunt urmatoarele: 



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

- cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrare: 
502.000 RON; 

- sume defalcate din TVA pentru institutii de invatamant 
preuniversitar de stat pentru finantarea cheltuielilor de personal: 
501.700 RON; 

- sume defalcate din TVA pentru ajutorul social si incalzirea 
locuintelor conform Legii 416/2001: 400.900 RON; 

- sume defalcate din TVA pentru sustinerea de protectie a 
persoanelor cu handicap: 274.137 RON; 

Venituri proprii estimate ale Consiliului local pentru anul 2007: 
- 1.781.500 RON din taxe si impozite locale persoane juridice; 
- 432.000 din taxe si impozite pentru persoane fizice; 
 
TOTAL GENERAL ANUL 2007: 3.981.237 RON; 
 
CHELTUIELI PROPUSE: 
- administratie: 600.000 RON salarii, 400.000 RON cheltuieli 

materiale si 40.000 RON investitii; 
- invatamant: 501.700 RON salarii si 300.000 RON cheltuieli 

materiale; 
- sport: 60.000 RON cheltuieli materiale; 
- asistenta sociala: 274.137 RON salarii asistenti personali, 400.900 

RON ajutoare sociale, 20.000 RON materiale; 
- gospodarire comunala: 1.094.500 RON investitii, 200.000 RON 

materiale, 70.000 RON santuri; 
- mediu: 20.000 RON materiale. 
Avand in vedere materialele expuse mai sus, presedintele de sedinta 

solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca sumele din buget sunt 

repartizate corespunzator, pe directii de activitate, destinate sa acopere 
nevoile stringente ale comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae observa ca bugetul propus pentru anul 

2007 este cel mai mare din ultimii ani, acoperind cat mai multe din nevoile 
comunei, cu o suma considerabila pentru gospodarirea comunala (se pune 
accent si pe aceasta categorie de servicii indispensabile unei localitati). 

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 bugetul local pentru anul 2007, pe capitole, subcapitole, articole si 
alineate. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Marin George solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de frizerie. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Radu Ion solicita suspendarea AF 1162/2005. 
Consiliul este de acord. 
D-na Andreas Ioana solicita anularea AF 1768/2005. 
Consiliul este de acord. 
D-ra secretar pune in vedere alesilor locali ca, pana in data de 

05.02.2007 sa-si actualizeze declaratiile de avere, pentru a putea fi publicate 
pe site-ul primariei, conform legii. 

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

 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 
BOBE GEORGE                                                      IULIA TUDOR 
 


