
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 26.04.2007, 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 Sandu Nicolae propune pe d-l consilier Radu Traian. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Radu 

Traian preia conducerea sedintei. 
D-ra secretar propune consiliului modificarea ordinii de zi a sedintei, 

in sensul discutarii si a proiectului de hotarare privind punerea la dispozitie a 
unei suprafete de teren pentru organizarea de santier autostrada. 

Consiliul este de acord. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare plan actiune asistenta sociala persoane 

varstnice; 
- Proiect hotarare aprobare punere la dispozitie teren pentru 

organizare santier autostrada; 
- 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. 
 In deschiderea sedintei, reprezentantul Search Corporation prezinta o 
situatie succinta a proiectului privind autostrada Bucuresti-Brasov. Astfel, cu 
toate ca Search Corporation a fost notificata de catre cetateni cu privire la 
faptul ca actualul traseu al autostrazii le afecteaza gospodariile, proiectantul 
face cunoscut faptul ca actualul traseu al autostrazii nu mai poate fi 
modificat.  



 Dl. consilier Stefan Niculae sustine faptul ca actualul traseu al 
autostrazii Bucuresti-Brasov trece pe un teren inundabil si afecteaza locuinte 
ale cetatenilor; de asemenea, doreste sa se consemneze in procesul verbal al 
sedintei faptul ca, dupa informatiile sale, nu are cunostinta ca pe durata 
mandatului inceput in iunie 2004 sa se fi discutat probleme referitoare la 
autostrada. 
 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 documentele prezentate reiese faptul ca prin adresa nr. 
IG/16776/03.04.2007, prefectura judetului Ilfov ne inainteaza planul de 
actiune adoptat la nivel judetean privind asistenta sociala pentru persoanele 
varstnice, pentru a fi supus aprobarii consiliului local. Se propune 
completarea proiectului adoptat la nivel judetean cu anumite masuri, ca 
reinsertia pe piata muncii, ajutoare financiare, prioritate la serviciile 
medicale, asistenta sociala la domiciliu, care sunt nu numai binevenite ci 
chiar necesare. 
 Avand in vedere cele discutate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Barbu Gheorghe considera ca masurile cuprinse in acest 
plan sunt binevenite, multe persoane varstnice din comuna urmand a 
beneficia de acest proiect. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca masurile de asistenta trebuie sa 
fie conforme cu nevoile fiecarei persoane in parte. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristea Nicolae sustine faptul ca masurile financiare 
trebuie corelate cu posibilitatile bugetului local. De asemenea, in masura 
posibilitatilor, se urmareste suplimentarea fondurilor bugetare destinate 
asistentei sociale pentru persoanele varstnice. 
 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 planul de actiune asistenta sociala persoane varstnice. 

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 aceste documente, reiese faptul ca, pentru organizarea de santier 
in vederea executarii lucrarilor la viitoarea autostrada Bucuresti-Brasov pe 
teritoriul comunei, se solicita de catre SC Petroconstruct Group SRL 
incheierea unei conventii privind punerea la dispozitie a unei suprafete de 7 
ha teren din izlaz; in schimbul utilizarii acestei suprafete, SC Petroconstruct 



Group SRL se obliga sa execute lucrari de reparatii si intretineri drumuri 
comunale, la standarde europene, in intelegere cu Consiliul local. 

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

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe considera ca oricum nu este folosita 
intreaga suprafata de izlaz a comunei; in concluzie, este oportuna darea in 
folosinta a unei suprafete din acest izlaz daca astfel vor fi executate lucrari 
de reparatii si intretinere drumuri, fara a implica fonduri de la bugetul local. 
De asemenea, propune ca dl. Primar sa reprezinte Consiliul local la 
incheierea acestei conventii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca benefica incheierea acestei 

conventii, mai ales pentru faptul ca localitatea va beneficia de executia unor 
lucrari la drumuri de calitate superioara, fara a cheltui fonduri de 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 incheierea unei conventii in vederea punerii la dispozitie a unei 
suprafete de 7 ha izlaz pentru organizare de santier. 

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

pentru desfasurarea activitatii de bar. 
Consiliul este de acord. 
Dl. primar informeaza consiliul local despre proiectele de investii 

aferente acestui an, printre care se numara extinderea retelei de energie 
electrica la noile cartiere ce vor fi construite, inceperea lucrarilor la noul 
sediu al primariei, definitivarea PUG-ului comunei, etc. 

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

 
 
 
 
 
 

PRESDINTE SEDINTA,                                         SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 


