
PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 29.03.2007, 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 Barbu Gheorghe 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. 
D-ra secretar propune consiliului modificarea ordinii de zi a sedintei. 
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 organigrama si stat de functii aparat 

propriu primar; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- 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, reiese ca rectificarea bugetului local este 
impusa de includerea urmatoarelor sume: 

• Sume defalcate din TVA pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala: 301.298 RON; 

• Cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala: 225.000 RON; 

• Sume din licente: 5.037 RON; 
• Sume din taxe notariale de timbru: 30.730 RON; 
• Lista ramasita taxe si impozite: 35.042 RON; 
• Alocatie incalzire lemne: 55.650 RON 
Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- 225.000 RON pietruire drumuri; 
- 10.000 RON dezinsectie scoala; 
- 20.000 RON informatizare; 
- 15.000 RON persoane cu handicap; 
- 320.000 RON investitii (studii, proiecte, extindere retea electrica); 
- 7.107 RON materiale administratie; 
- 55.650 RON ajutoare incalzire 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 4.633.994  RON  
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca sumele sunt bine 

impartite, conform necesitatilor comunei. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca pietruirea drumurilor reprezinta 

o necesitate pentru comuna, in consecinta alocarea unei sume de bani cu 
acest scop este justificata. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian subliniaza faptul ca directiile de cheltuieli 

propuse acopera probleme de stricata necesitate pentru comuna, cum ar fi 
pietruirea drumurilor, dezinsectia scolii, acordarea ajutorului pentru 
incalzire. 

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 al comunei Stefanestii de Jos, 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 modificarea organigramei 
si a statului de functii ale aparatului propriu al primarului este impusa de 
crearea unui post de referent grad II in cadrul compartimentului de stare 
civila, asistenta sociala si autoritate tutelara. Acest post urmeaza a fi folosit 
in cadrul procedurii de promovare, cu respectarea conditiilor legale in 
domeniu. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca modificarea organigramei este 

justificata, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru organizarea 
examenului de promovare. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca organizarea procedurii de 

promovare trebuie justificata de rezultatele obtinute; daca conditiile legale 
sunt indeplinite, crearea noului post se justifica. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 

vot. 
Cu unanimitate voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu 
al primarului. 

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 materialele prezentate rezulta ca pe raza comunei Stefanestii de 
Jos – Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de investitii :  
ansamblu rezidential, servicii, birouri si loisir. Beneficiarii acestui obiectiv 
de investitii sunt :  

- S.C. FADESA ROMANIA SRL ; 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

Dl. Popescu Victor, referent de specialitate, prezinta, pe scurt, situatia 
zonei in care se propune efectuarea acetui PUZ, ca si modul in care acest 
PUZ poate contribui la dezvoltarea comunei. 

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

Dl consilier Radu Traian considera ca proiectul de investitii va 
contribui la dezvoltarea comunei, care, avand in vedere amploarea 
ansamblului rezidential in discutie, va deveni, probabil, oras. 



Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Niculae Marius apreciaza proiectul de investitii ca o 

oportunitate pentru forta de munca din localitate si ca pe o crestere 
semnificativa a contribuabililor la bugetul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae subliniaza faptul ca investitia va contribui 

la imbunatatirea infrastructurii locale si va ridica nivelul de dezvoltare a 
localitatii. 

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 aprobare a PUZ. 
La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei 

Consiliului local. 
Dl. primar propune consiliului achizitionarea unei sirene noi pentru 

alerta in situatii de urgenta, intrucat sirena veche nu mai este functionala. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Simion Petrisor solicita acordul Consiliului pentru desfasurarea pe 

teritoriul comunei a activitatii de comert cu flori naturale. 
Consiliul cere ca petentul sa prezinte locatia unde urmeaza sa 

desfasoare aceasta activitate. 
Dl. Costache Roger solicita aprobarea Consiliului local pentru 

desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare, in cadrul unei 
asociatii familiale. 

Consiliul este de acord. 
D-na Caldare Ileana solicita completarea autorizatiei de functionare pe 

care o detine cu activitatea de « baruri ». 
Consiliul este de acord. 
Dl. Bara Alexandru solicita avizul consiliului local pentru executarea 

lucrarilor pentru atelier auto, conform documentatiei. 
Consiliul este de acord. 
D-na Andreas Elena solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii « baruri ». 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
  



 


