
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.05.2007, 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 Boerescu Constantin propune pe d-l consilier Sandu 

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

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

in sensul discutarii si a proiectului de hotarare privind preluarea unui teren in 
suprafata de 6 ha din administrarea MIRA in administrarea Consiliului local  
Stefanestii de Jos. 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare situatii acordare ajutoare de urgenta; 
- Proiect hotarare aprobare preluare teren din administrarea MIRA in 

administrarea Consiliului local Stefanestii de Jos; 
- 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 insotitoare au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 

Din prezentarea acestor materiale, rezulta faptul ca este necesar 
stabilirea si altor cazuri decat cele prevazute de legea 416/2001, in care sa se 
acorde ajutoare de urgenta; s-a considerat ca se in cadreaza in aceste cazuri 
problemele medicale grave, achizitionarea de echipamente medicale; 
consolidarea unor imobile aflate in pericol de prabusire; ajutoare de 
inmormantare, altele decat cele prevazute de legea 416/2001; situatii care 
pun in pericol viata, sanatatea sau buna dezvoltare a copiilor minori  sau 
viata si sanatatea persoanelor solicitante. 

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

Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca bine venita stabilirea acestor 
situatii pentru acordarea ajutorului de urgenta, dat fiind faptul ca exista 
persoane nevoiase in comuna care nu beneficiaza de prevederile legii 
416/2001. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca prin stabilirea acestor situatii de 

acordare a ajutoarelor de urgenta se acopera si niste cazuri sociale 
nementionate expres de lege si lasate la latitudinea consiliului local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristea Nicolae subliniaza faptul ca prin stabilirea acestor 

cazuri suplimentare de acordare a ajutoarelor de urgenta se vine in sprijinul 
persoanelor aflate in situatii limita, cum ar fi cazurile medicale, care nu-si 
pot permite tratamente costisitoare de care au nevoie. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punt al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

de stabilire a cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgenta. 
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 materiale reiese faptul ca La limita extravilanului comunei 
Stefanestii de Jos, la liziera padurii Runcu, aproape de comuna Dascalu, 
exista un teren de 6 ha aflat in administrarea MIRA (Ministerul Internelor, 
Refgormei si Administratiei). 

Datorita proximitatii cu padurea, ca si faptului ca acest teren este mai 
retras, localnicii obisnuiesc sa depuna gunoaie, acea zona cauzand probleme 
mediului inconjurator. 



Datorita faptului ca terenul in cauza nu se afla sub jurisdictia 
Consiliului local, masurile care pot fi luate pentru a stopa depozitarea 
gunoaielor nu sunt suficiente; se propune trecerea acestui teren din 
administrarea MIRA in administrarea Consiliului local, pentru a se lua 
masurile ce se impun. 

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

Dl. consilier Ilie Grigore considera ca acest teren ar putea fi mai bine 
gospodarit sub administrarea consiliului local, mai ales din punctul de 
vedere al impiedicarii depozitarii gunoaielor. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza faptul ca, terenul in cauza fiind 

si la liziera padurii, trebuie asigurata o eliminare a gunoaielor depuse acolo 
si o curatare temeinica a zonei, lucru pe care consiliul local nu o poate 
realiza intrucat actualmente nu are jurisdictie asupra acestui teren. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Barbu Gheorghe este de parere ca prin acesta actiune se 

va realiza o igienizare a zonei si o mai buna protejare a lizierei padurii si a 
mediului inconjurator. 

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 preluare a terenului in suprafata de 6 ha din administrarea MIRA in 
administrarea Consiliului local Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Ionita Gheorghe solicita suspendarea activitatii desfasurate im 

baza AF. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Gheorghe Alexandru solicita eliberarea unei autorizatii de 

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

inchisa sedinta. 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 

 


