
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.10.2007, 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  Mihai Stere propune pe d-l consilier Niculae Marius. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Nicolae 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- 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 se 
impune prin redirectionarea sumei de 74.000 RON de la sustinerea 
persoanelor cu handicap la plata ajutorului pentru lemne. 
 Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca prin aceasta redirectionare 
se asigura fonduri necesare pentru plata ajutorului de lemne catre locuitorii 
comunei. 



 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Mihai Stere apreciaza faptul ca aceasta redirectionare 
este justificata, intrucat un excedent la un capitol bugetar poate asigura astfel 
o mai buna acoperire la nivelul sumelor ce vor fi platite catre locuitorii 
comunei care au formulat cerere pentru ajutor de lemne.  
 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 punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului Local. 
 D-na Dumitrache Viorica solicita acordarea unui ajutor financiar 
pentru a-si putea cumpara o proteza pentru picior. 
 Consiliul este de acord cu suma de 500 RON. 
 D-na Nucica Julieta solicita un ajutor de urgenta pentru a putea 
acoperi costul ridicat al medicamentelor de care are nevoie pentru boala de 
care sufera. 
 Consiliul este de acord cu suma de 600 RON. 
 Dl. Cociorva Nicolae solicita autorizatie de functionare pe raza 
comunei pentru a activitatii de comert cu amanuntul in magazine 
specializate a altor produse n.c.a. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. viceprimar prezinta Consiliului local actul de conciliere incheiat in 
data de 01.10.2007 cu REBU SA; din acest document reiese intentia SC 
REBU SA de a majora tarifele la 4 lei /pers/luna, ca si intentia Consiliului 
local de a aloca lunar o suma de 10.000 Ron pentru salubrizare spatii 
publice. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 


