
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.08.2007, la sedinta ordinara a 
Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
Dl. consilier Mihai Stere, decan de varsta, deschide sedinta si constata 

prezenta in sala a majoritatii consilierilor.  
Dl. consilier Mihai Stere solicita propuneri pentru presedintele de 

sedinta. 
Dl. consilier  Boerescu Constantin propune pe d-l consilier Ilie 

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

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUZ PROIMOB; 
- Proiect hotarare desemnare responsabil proiect; 
- 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 majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul 
verbal al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (se abtine 
dl. consilier Pavel Gheorghe, motivand ca a lipsit la ultima sedinta de 
consiliu si nu cunoaste ce anume s-a discutat in sedinta anterioara). 
 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 materiale, rezulta ca pe raza comunei Stefanestii de Jos – 
Ilfov, tarlaua 23 parcela 66,  suprafata de 59.093 m.p., se urmareste 



realizarea urmatorului obiectiv de investitii: ansamblu rezidential. 
Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- S.C. PROIMOB ESTATE SRL ; 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

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

Dl. consilier Bobe George apreciaza ca realizarea unui nou ansamblu 
rezidential va conduce la dezvoltarea urbanistica a comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca prin realizarea 

obiectivului de investitii propus va creste nr. de locuitori ai comunei si se 
vor majora contributiile la bugetul local prin taxe si impozite. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihai Stere sustine ca obiectivul de investitii propus va 

conduce la aparitia de noi locuri de munca pentru locuitorii comunei, la 
cresterea nr. de locuitori si, implicit, la cresterea nr. de contribuabili 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 aprobarea PUZ, tarlaua 23 parcela 66,  suprafata de 59.093 m.p, 
Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii de 
resort. 

Din aceste materiale rezulta ca se impune desemnarea unei persoane 
care sa reprezinte consiliul local in calitate de responsabil de proiect pentru  
proiectele cu finantare UE. Aceasta persoana se propune a fi primarul 
comunei. 

Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca realizarea de proiecte cu 
finantare europeana este vitala pentru comuna, iar primarul este persoana 
care cunoaste cel mai bine situatia la nivelul localitatii; drept urmare, este 
justificata numirea primarului comunei ca responsabil de proiect. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Bobe George este de acord cu proiectul de hotarare, pe 

considerentul ca primarul este ordonator principal de credite – poate urmari 
in numele consiliului local modul de derulare a investitiilor. 



Dl. consilier Radu Traian considera ca atragerea de fonduri 
comunitare  va grabi dezvoltare comunei, permitand investitii de mari 
dimensiuni, in domenii care nu pot fi acoperite din 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 desemnarea responsabilului de proiect. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Voicu Maria solicita consiliului local sa ia in consideratia 

atribuirea unei denumiri pentru strada pe care locuieste. 
Consiliul local este de acord, de principiu, ca strada pe care locuieste 

d-na Voicu Maria sa se numeasca str. Spania, urmand ca acest lucru sa fie 
stabilit ulterior printr-o hotarare a consiliului local. 

Dl. Ursu Petru solicita acceptul consiliului local pentru a deschide pe 
raza localitatii o spalatorie auto. 

Consiliul este de acord cu conditia ca solicitantul sa construiasca o 
statie de epurare a apelor uzate. 

D-na Andreas Elena solicita anularea AF 5072/2005. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Zamfir Sandu solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de transport persoane pe raza judetului Ilfov. 
Consiliul solicita prezentarea de catre petent a unor date suplimentare 

(acte de identitate, documente de calificare pentru exercitarea acestei 
activitati... etc.) 

Unitatea de pompieri Afumati solicita decontarea unei parti din 
cheltuielile facute pentru stingerea incendiilor pe raza localitatii Stefanestii 
de Jos. 

Consiliul local propune incheierea unui contract de prestari servicii cu 
unitatea de pompieri din localitatea Afumati, pentru ca plata cheltuielilor sa 
aiba un cadru legal. 

Dl. Stanciu Adrian solicita acordarea unui ajutor de inmormantare. 
Consiliul local este de acord, in limita sumei care reiese din chitantele 

atasate. 
Avand in vedere cererile depuse in vederea acordarii unor ajutoare 

financiare, consiliul local discuta pe baza situatiei socio-economice a 
urmatorilor petenti: Catarama Niculina, Tudorache Jenica, Zamfir Felicia, 
Raducanu Petre, Joiman Ion, Cazacu Marioara, Paraschiv Petre, Iorgu Aurel, 
Nucica Julieta, Padureanu Maria, Radoi Ioana. In urma discutiilor, se decide 



acordarea unui ajutor financiar in valoare de 1500 RON pentru Iorgu Aurel 
si de 600 RON pentru Joiman Ion. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita ca la urmatoarea sedinta a 
consiliului local sa-i fie pus la dispozitie inventarul primariei. 

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

 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 
 

  
 
 

 
 
 


