
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 27.02.2007, la sedinta ordinara a 
Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
 

Dl. consilier Mihai Stere, decan de varsta, deschide sedinta si constata 
prezenta in sala a majoritatii consilierilor.  

Dl. consilier Mihai Stere solicita propuneri pentru presedintele de 
sedinta. 

Dl. consilier Boerescu Constantin propune pe d-l consilier Ilie 
Grigore. 

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

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare infiintare serviciu public apa si canal; 
- Proiect hotarare aprobare plan paza si modalitate paza comuna; 
- Proiect hotarare aprobare contract prestari servicii; 
- 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 catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reies atat necesitatea infiintarii serviciului 
public de apa si canal in comuna, cat si indicii de performanta propusi,  



forma de organizare si propunerea de regulament de organizare si 
functionare al serviciului. 
 Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca infiintarea acestui serviciu de 
apa si canal este in beneficiul locuitorilor comunei, contribuind astfel la 
imbunatatirea conditiilor de trai ale cetatenilor din comuna. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Mihai Stere considera ca regulamentul de organizare si 
functionare a serviciului este bine intocmit, indicii de performanta propusi si 
forma de organizare (delegare de gestiune) fiind corespunzatori cu 
necesitatile comunei. 
 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 infiintarea serviciului public de apa si canal, a regulamentului de 
organizare si functionare, a indicilor de performanta si a formei de 
organizare. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca, in conformitate cu noile 
prevederi legale, se impune realizarea unui plan de paza la nivelul comunei, 
ca si stabilirea formei de organizare a pazei (caraula, paza cu efective de 
jandarmi sau politie comunitara, etc.). Se propune ca paza in comuna sa se 
faca cu efective de politie comunitara Voluntari, cu care primaria are deja 
incheiat un contract de prestari servicii. 
 Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Paraschiv Gheorghe considera ca efectuarea pazei in 
comuna cu efective specializate reprezinta un plus de siguranta pentru 
locuitori, intrucat politia comunitara are atat experienta necesara in domeniu, 
cat si echipamentul necesar. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Barbu Gheorghe considera ca proiectul de plan de paza 
prezentat spre aprobare corespunde nevoilor de securitate in comuna; mai 
mult inca, a si fost discutat in cadrul unei adunari publice.  
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca organizarea pazei in 
comuna cu efective de agenti ai politiei comunitare Voluntari este binevenita 
si justificata, fiind mult mai eficienta decat o eventuala caraula. 
 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 de aprobare a planului 
de paza si a formei de organizare a pazei comunale. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca justificarea incheierii acestui 
contract de prestari servicii consta in necesitatea platii unor servicii de 
publicare in ziarele judetene a informatiilor despre comuna, de informare a 
cetatenilor asupra diverselor evenimente si actiuni care-i intereseaza, ca si 
contravaloarea unui numar de exemplare din aceste ziare care urmeaza a fi 
distribuite catre cetateni. 
 Referitor informatiile prezentate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Gheorghe Iordan apreciaza ca informarea cetenilor prin 
intermediul presei scrise este un lucru bun, locuitorii cunoscand astfel rapid 
actiunile organizate de primarie care-i privesc in mod direct. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca incheierea acestui contract 
de prestari servicii se incadreaza in actiunea de informare a locuitorilor 
comunei cu privire la activitatile de interes local, iar pretul modic si 
difuzarea de ziare gratuite constituie motive in plus pentru adoptarea 
proiectului de hotarare in cauza. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind incheierea unui contract de prestari servicii publicistice si dufizare 
presa. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. Zamfir Sandu solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de transport taxi, ca persoana fizica autorizata. 
 Consiliul nu este de acord, intrucat eliberarea de licente taxi este 
suspendata din luna noiembrie anul trecut. 
 Dl  Matarau Marian solicita suspendarea autorizatiei de functionare 
nr. 3341/20.07.2005. 



 Consiliul este de acord. 
 D-na Draghici Denisa solicita eliberarea unei autorizatii de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de comercializare flori. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Stefan Mihai solicita aprobarea Consiliului local pentru a deschide 
pe teritoriul comunei un punct de lucru cu activitatea: baruri. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Andreas Elena solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de baruri. 
 Consiliul este de acord. 
 S.C. OPUS DEVELOPMENT solicita autorizatie de constructie 
pentru deschidere santier. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Ben Baruch Avraham solicita certificat urbanism in vederea 
elaborarii PUZ pentru introducerea unei suprafete de teren in intravilanul 
comunei. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA                                         SECRETAR COMUNA, 
 
ILIE GRIGORE                                                        TUDOR IULIA 
  
 


