
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.06.2007, 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 Niculae 

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

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare preluare teren domeniul public; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare majorare cota carburanti; 
- Diverse 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi 

a sedintei (voteaza impotriva doar dl. consilier Pavel Gheorghe, deoarece 
aduce la cunostinta consilierilor faptul ca nu a fost informat la timp cu 
privire la data la care se va tine sedinta si nu a avut suficient timp sa ia la 
cunostinta materialele de sedinta). 
 Presedintele de sedinta da cuvantul d-rei 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 majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul 
verbal al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (se abtine 
de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe, motivand ca a lipsit la sedinta 
anterioara si nu cunoaste ce s-a discutat atunci). 
 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 rectificarea bugetului local este 
impusa de includerea urmatoarelor sume: 

• Lista ramasita 2006: 600.992 RON; 
• Borderou debite 2007: 53.373 RON; 
• Sume repartizate de la inspectorat pentru scoala: 300.000 RON; 
• Cote defalcate din impozitul pe venit: 700.000 RON; 
• Taxe notariale: 1.800.000 RON; 
• Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 

375.401 RON; 
• Alte venituri: 142.000 RON; 
Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- Reparatii drumuri comunale: 500.000 RON; 
- Investitii scoala: 300.000 RON; 
- Studii consultanta apa: 50.000 RON; 
- Extindere retea electrica: 600.000 RON; 
- Investitii gospodarire comunala: 1.000 000 RON; 
- Combustibil auto: 50.000 RON; 
- Ajutoare urgenta: 50.000 RON; 
- Prestari servicii pentru functionare si intretinere: 580.000 RON; 
- Cheltuieli administrative curente: 286.365 RON; 
- Invatamant-cheltuieli curente: 70.000 RON; 
- Abonamente RATB asistenti personali: 10.000 RON; 
- Gospodarie comunala-iluminat: 100.000 RON; 
- Ajutor social: 231.000 RON: 
- Asistenta sociala persoane cu handicap: 144.401 RON. 
 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 8.605.760  RON  

  
Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca repartizarea sumelor 
pe directii de cheltuieli este echitabila, conform necesitatilor comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca extinderea retelei electrice la 
noile cartiere de case 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 Barbu Gheorghe subliniaza faptul ca prin repartizarea 

directiilor de cheltuieli se urmareste acoperirea nevoilor de interes major 
pentru comuna, cum este si cazul de fata. 

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, 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 de resort. 

Din aceste documente, reiese faptul ca se impune preluarea la 
domeniul public al comunei Stefanestii de Jos a unui teren in suprafata de 
8200 mp, teren care a apartinut SC. SICOM SRL si SC DION 
AUTOMATIZARI SRL, iar cele doua firme au fost radiate in temeiul legii 
speciale, fiind aplicabile dispozitiile  art. 7 din legea 314/2001, respectiv art. 
31 (7) din legea 359/2004. 

Astfel, bunurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale sus-
mentionate si care nu au fost instrainate pana la data radierii, se considera a 
fi bunuri abandonate si apartin domeniului public (art. 477 cond civil). 

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

Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca aceasta preluare a 
terenului in cauza la domeniul public este justificata din punct de vedere 
legal, urmand a fi gasita o utilizare adecvata acelei suprafete de teren. 

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

preluat la domeniul public al comunei, intrucat are, potrivit legii, regim de 
bun fara stapan.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Niculae Marius subliniaza natura legala si imperativa a 

preluarii acestui bun la domeniul public (aceasta actiune fiind precizata chiar 
de textul legal aplicabil in cauza) si considera ca suprafata de teren poate fi 
utilizata in cadrul unor proiecte in interesul comunei (cum ar fi amplasarea 
statiei de gaze). 

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 la domeniul public al comunei a terenului in suprafata de 8200 
mp. 

Urmatorul proiect de hotarare este initiat de catre dl. primar, iar 
documentele aferente au fost redactate de catre responsabilii in domeniu. 

Din aceste doeumente reiese ca pe raza comunei Stefanestii de Jos – 
Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de investitii : ansamblu de 
locuinte, imprejmuire si utilitati. Beneficiarii acestui obiectiv de investitii 
sunt :  

- Parvulescu Adrian, Parvulescu Zamfir, Parvulescu Valentin, Oanca 
Nicoleta, Radulescu Maria ; 

- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 



Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca investitia urmarita este 

benefica pentru comuna, urmand a creste nr. de locuitori si a se dezvolta 
infrastructura. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian este de parere ca o asemenea investitie va 

aduce mai multi contribuabili in comuna si va duce la ridicarea nivelului de 
dezvoltare a localitatii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca investitia propusa va duce la 

crearea de locuri de munca pentru locuitorii comunei, la dezvoltarea 
localitatii si la cresterea nr. de locuitori. 

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 aprobarea PUZ pentru suprafata de 9.50 ha. 
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 se propune consiliului local 
majorarea cotei de carburanti pentru autoturismul Dacia Logan aflat in 
dotarea institutiei. Acest autoturism este folosit in prezent atat pentru nevoile 
curente ale primariei, cat si de politia comunitara pentru patrula regulata prin 
comuna. Dat fiind cresterea nr. de km parcursi lunar, actuala cota de 
carburant este insuficienta si se propune cresterea ei la nivelul maxim lunar 
de 200 l. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilier asupra celor 
prezentate. 

Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza ca acesta crestere a cotei de 
carburant este justificata, mai ales prin misiunile de patrulare efectuate de 
catre politia comunitara pentru pastrarea ordinii in comuna. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Gheorghe Iordan  considera ca propunerea este bine-

venita, astfel fiind evitate situatii de genul imposibilitatii de a folosi masina 
intr-un caz de urgenta din cauza lipsei de carburant. 

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 majorarea cotei de carburant pentru masina din dotarea institutiei. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



Dl. consilier Sandu Nicolae propune ca din comisia de receptie a 
lucrarilor existenta in la nivelul primariei sa faca parte si reprezentanti ai 
consilerilor locali : Mihai Stere, Sandu Nicolae, Boerescu Constantin. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Matarau Marian solicita suspendarea activitatii desfasurate in baza 

AF pe care o detine si care este in prezent depusa in primarie. 
Consiliul este de acord. 
Euro Metropola solicita aprobarea consiliului pentru amplasarea de 

panouri publicitare pe raza localitatii. 
Consiliul este de acord. 
D-na Balica Anisoara solicita acordarea unui ajutor de urgenta.  
Consiliul este de acord cu conditia efectuarii unei anchete sociale la 

domiciliul petentei, pentru a se constata daca se incadreaza in conditiile 
legale pentru acordarea ajutoarelor de urgenta. 

Dl. Iorgu Aurel solicita acordarea unui ajutor de urgenta.  
Consiliul este de acord cu conditia efectuarii unei anchete sociale la 

domiciliul petentului, pentru a se constata daca se incadreaza in conditiile 
legale pentru acordarea ajutoarelor de urgenta. 

Dl. Raducanu Petre solicita acordarea unui ajutor de urgenta.  
Consiliul este de acord cu conditia efectuarii unei anchete sociale la 

domiciliul petentului, pentru a se constata daca se incadreaza in conditiile 
legale pentru acordarea ajutoarelor de urgenta.  

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

 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 

 
 
   
 

 
 
  
 


