
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 17.07.2007, 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 Mihai Stere. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Mihai 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUD Amplitecna; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ Opus; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ Strabag; 
- Diverse 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de 

zi a sedintei. 
 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 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 documentle aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese ca pe raza comunei Stefanestii de Jos – 
Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de investitii : hala 
balotare deseuri de hartie. Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- S.C. AMPLITECNA ROMANIA SRL ; 



- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 
Suprafata pentru care se realizeaza acest PUD este de 10.000 mp. 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Radu Traian considera ca prin realizarea acestui proiect 

de investitii se va extinde zona industriala a comunei si implicit va creste 
numarul de contribuabili la bugetul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca aprobarea acestui PUD se 

incadreaza in proiectul de dezvoltare economica a comunei, prin atragerea 
de noi investitori si crearea de noi locuri de munca. 

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

vot. 
Cu unanimitatea consilierilor prezenti, se adopta hotararea privind 

aprobarea PUD Amplitecna, suprafata de 10.000 mp. 
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 ca pe raza comunei Stefanestii de Jos – 
Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de investitii : ansamblu de 
locuinte cu dotarile aferente, servicii. Beneficiarii acestui obiectiv de 
investitii sunt :  

- S.C. OPUS PROIECT N&D DEVELOPMENT SRL ; 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

Suprafata pe care se realizeaza acest PUZ este de 1.001.981 mp. 
Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Mihai Stere considera ca prin crearea unui ansamblu 

rezidential de asemenea intindere, numarul platitorilor de taxe si impozite in 
comuna va creste direct proportional si, totodata, veniturile la bugetul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Barbu Gheorghe apreciaza ca prin constructia cartierului 

de locuinte proiectat va creste atat populatia comunei cat si gradul de 
dezvoltare urbanistica a localitatii. 

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

va conduce la cresterea suprafetei de intravilan a comunei ca si la 
dezvoltarea zonei respective. 

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 Opus Development. 

La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar docmunetele aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din documentele prezentate, reiese ca pe raza comunei Stefanestii de 
Jos – Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de investitii : 
industrie, servicii. Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- S.C. STRABAG SRL ; 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

Suprafata pe care se realizeaza acest PUZ este de 65.461 m.p. 
Tinand cont de cele prezentate, presedintele de sedinta solicita parerea 

d-lor consilieri. 
Dl. consilier Gheorghe Iordan considera ca prin realizarea investitiei 

propuse se va mari suprafata de intravilan a comunei si va conduce la 
dezvoltarea zonei in cauza. 

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

conduce atat la dezvoltarea economica a localitatii, prin atragerea de noi in 
vestitori, cat si la cresterea contributiilor la bugetul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin subliniaza faptul ca investitia 

preconizata va conduce la crearea de locuri de munca pentru locuitorii 
comunes si la noi surse de venit pentru 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 aprobarea PUG Strabag. 
La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei 

Consiliului local. 
Dl. Mihaila Marius solicita autorizatie de functionare pentru 

desfasurarea activitatiide “bar”. 
Consiliul este de acord. 
D-na MIhaila Iuliana solicita autorizatie de functionare pentru 

desfasurarea activitatii de “coafor”. 
Consiliul este de acord. 



Dl. Iamandi Grigore solicita ajutor financiar pentru Catarama 
Niculina. 

Consiliul local ia act de faptul ca dl. Iamandi Grigore un are calitatea 
de a solicita ajutor financiar pentru d-na Catarama Niculina, dar propune 
realizare aunei anchete sociale la domiciliul d-nei Catarama Niculina, pentru 
a verifica situatia existenta. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA,   
 
             

 
 
 
 
 

 
 

 
 


