
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.09.2007, 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  Paraschiv Gheorghe 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 constituirea asociatiei 
de dezvoltare intercomunitara intre comunele Afumati, Tunari si Stefanestii 
de Jos pentru atragerea de fonduri europene pentru finantarea retelei de apa-
canal. 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare taxa inchiriere izlaz; 
- Proiect hotarare aprobare taxa pasunat; 
- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2008; 
- Proiect hotarare aprobare constituire asociatie dezvoltare 

intercomunitara; 
- 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 documentele aferente sunt intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste documente reiese faptul ca rectificarea bugetului local este 
impusa de includerea in buget a urmatoarelor sume: 

• sume de la bugetul de stat pentru reparatii la institutiile de 
invatamant: 200.000 RON; 

• venituri din impozite si taxe: 619.778 RON; 
• cote defalcate din impozite 22%: 249.000 RON; 

 
TOTAL BUGET RECTIFICAT :   9.674.538 RON ; 
 

Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- investitii (reparatii) scoala: 200.000 RON; 
- investitii gospodarie comunala: 868.778 RON; 

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

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca modul de repartizare a sumelor 

este echitabil, mai ales ca urmeaza a fi forate puturi noi pentru imbunatatirea 
alimentarii cu apa a comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca sumele afectate pentru 

gospodaria comunala vor acoperi cheltuieli urgente pentru comuna, cum ar fi 
reteaua de apa, canalizare, etc. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Niculae Marius apreciaza ca sumele ce urmeaza a fi 

incluse in bugetul local sunt corect repartizate, cu accent pe alimentarea cu 
apa a comunei si pe extinderea retelei de apa. 

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, articolae si 
aliniate. 



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

Din materialele prezentate reiese ca la nivelul comunei exista o 
suprafata de 102 ha izlaz, propusa spre inchiriere. 

Taxele sunt urmatoarele : 
** 120 lei pentru persoanele fizice, platibila la data incheierii 

contractului; 
 ** pentru persoane juridice : 

- 25% din valoarea a 700 kg. grau la pretul zilei, platibila la 
incheierea contractului ; 

- 75% din valoarea a 700 kg. grau la pretul zilei, platibila la 
recoltare, dar nu mai tarziu de 01.09.2008. 

Comisia de licitatie este propusa a avea urmatoarea componenta : 
Parvu Aurel – presedinte ; 
Sandu Nicolae – membru ; 
Barbu Gheroghe – membru ; 
Birjaru Iordan – membru ; 
Sorica Vasile – membru ; 
Avand in vedere documentele expuse mai sus, presedintele de sedinta 

cere parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza favorabil componenta 

comisiei de licitatie, ca fiind compusa din oameni cu experienta, care vor 
indeplini procedurile legale in vederea inchirierii izlazului comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca taxele sunt modice, tinandu-

se cont si de posibilitatile financiare ale oamenilor din comuna.  
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Barbu Gheorghe este de parere ca izlazul comunal 

trebuie inchiriat, astfel incat sa fie atrase o serie de fonduri la bugetul local, 
tinandu-se cont si de conditiile de seceta carea u fost in acest an. Apreciaza 
favorabil nivelul taxelor si componenta comisiei de licitatie. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind stabilirea taxelor de inchiriere izlaz, ca si componenta comisiei de 
licitatie. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare a fost 
intocmit de catre dl. primar, iar documentele aferente au fost redactate de 
catre responsabilii de resort. 



Din documentele prezentate, reiese aceea ca taxele de pasunat pentru 
anul 2008 vor fi urmatoarele: 

• taurine adulte : 13 lei/buc. 
• taurine tineret : 9 lei/buc. 
• cabaline: 13 lei/buc. 
• ovine si caprine: 5 lei/buc. 

 Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 
solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Niculae Marius este de acord cu proiectul de hotarare, 
intrucat taxele nu sunt exagerate, permitand cetatenilor sa poata duce 
animalele la pasunat. 
 Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza faptul ca sumele nu sunt 
mari, accesibile locuitorilor, ca urmare nu contravin interesului comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Radu Traian considera ca prin pasunatul animalelor se 
regenereaza izlazul comunal, iar taxele sunt stabilite conform posibilitatilor 
locuitorilor. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 
 Cu unanimitate de voturi se adopta hotararea privind taxele de pasunat 
pentru anul 2008. 
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare initiat de catre primarul 
comunei, privind functiile publice pentru anul 2008; documentele aferente 
au fost intocmite de catre responsabilii in domeniu. 
 Din aceste materiale, rezulta ca, prin Ordinul Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici, s-a stabilit ca planul de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2008 trebuie aprobat prin hotarare a Consiliului local. Este 
prezentat planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008 la nivelul 
comunei Stefanestii de Jos, fiind evidentiat numarul total al functiilor 
publice existente, cate din acestea sunt ocupate, cate vacante si cate vor fi 
ocupate prin concurs in anul 2008. 
 Fata de materialele prezentate mai sus, presedintele de sedinta solicita 
opinia d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Niculae Marius considera ca acest Ordin al ANFP este 
binevenit, intrucat permite Consiliului local sa urmareasca modul de 
intocmire a planului de ocupare a functiilor publice. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca avizul Consiliului local 
in acesta problema este o initiativa benefica, permitand o mai buna 
cunoastere a politicii de ocupare a functiilor publice. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza faptul ca prin avizul dat de 
Consiliul local in ceea ce priveste planul de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2008, se formeaza o imagine de ansamblu asupra modului de 
dezvoltare a carierei functionarilor publici din primarie. 
 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 ocupare a functiilor publice la nivelul primariei Stefanestii 
de Jos pentru anul 2008. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, documentele aferente fiind intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste materiale, rezulta ca se propune infiintarea unei asociatii de 
dezvoltare intercomunitara, intre comunele Stefanestii de Jos, Tunari, 
Afumati si Consiliul Judetean Ilfov; scopul acestei asociatii este acela de a 
atrage fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apa si canal in 
localitatile sus-mentionate. 
 Presedinele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Grigore considera ca acesta asociatie va fi benefica 
pentru comuna, facilitand accesarea fondurilor europene pentru investitiile 
propuse. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae subliniaza faptul ca un proiect de o mai 
mare amploare si sprijinul consiliului Judetean vor fi argumente in plus 
pentru accesarea cu prioritate a fondurilor europene. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Niculae Marius apreciaza ca aceasta asociere este 
realizata in conditiile legii, iar scopul urmarit este benefic pentru localitate 
 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 constituirea asociatiei de dezvoltare intracomunitara intre Consiliul 
judetean Ilfov si comunele Stefanestii de Jos, Tunari si Afumati. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita relatii in legatura cu sumele care 
au fost alocate in anul 2006 pentru organizarea referendumului local. 

Se retine in procesul verbal ca se va verifica situatia acestor sume in 
contabilitate si se va formula un raspuns pentru sedinta ulterioara. 

D-na Ciungu Valerica solicita un ajutor pentru inmormantare. 
Consiliul este de acord, in limita sumelor cuprinse in factura pe care 

petenta o ataseaza cererii. 
D-na Dumitru Aurica solicita un ajutor de urgenta, avand in vedere 

diagnosticul stabilit de neoplasm glanda submandibular operat.. 
Tinand cont si de angheta sociala efectuata in cauza, consiliul acorda 

un ajutor de urgenta in valoare de 1000 RON. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 
SANDU NICOLAE                                                   TUDOR IULIA 
  

 
 
 

 


