
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.11.2007, 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 Ilie Grigore. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Ilie 

Grigore preia conducerea sedintei. 
D-ra secretar propune d-lor consilieri aprobarea suplimentarii ordinii 

de zi, prin includerea proiectului de hotarare privind aprobarea unei donatii 
privind o suprafata de teren. 

Se supune la vot. 
Cu unanimitate voturilor consilierilor prezenti, se aproba 

suplimentarea ordinii de zi. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare dare in administrare bunuri domeniu 

public; 
- Proiect hotarare aprobare sponsorizare; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare donatie teren; 
- Diverse 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi 

a sedintei (voteaza impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe, cu motivarea ca 
nu a avut suficient timp pentru a lua la cunostinta cele propuse spre a fi 
discutate). 
 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 au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din materialele prezentate, reiese ca rectificarea de buget propusa este 
impusa de includerea in bugetul local a urmatoare lor sume:  

* 500.000 RON din cote defalcate din TVA; 
* 500.000 RON cnf. HG 1250/17.10.2007, pentru retele electrice; 
* 26.705 RON lista de ramasita; 
* 2000 RON din cote TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

TOTAL BUGET RECTIFICAT :   10.703.243 RON ; 
 Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 

- 500.000 RON pentru retele electrice; 
- 500.000 RON pentru pietruire strazi; 
- 28.705 RON pentru racordare gaze. 
Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Sandu Nicolae este de acord cu modul de alocare a 

sumelor, cu conditia ca pentru lucrarile de pietruire sa se prezinte devizele 
din care sa reiasa cantitatea de piatra folosita. 

Dl. consilier Stefan Niculae solicita la atunci cand se intocmeste 
caietul de sarcini pentru pietruire, sa fie informati si consilierii. 

Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza repartizarea sumelor pe directii de 
cheltuieli si propune realizarea unui grafic pentru pietruire. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest proiect 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 aprtine d-lui 
primar, iar documentele insotitoare au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din materialele prezentate, reiese faptul ca pentru reabilitarea si 
extinderea la 4 benzi a centurii rutiere existente a mun. Bucuresti, pentru 
tronsonul cuprins pe raza comunei Stefanestii de Jos se impune punerea la 
dispozitie catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 



Romania – SA a unor bunuri apartinand domeniului public al comunei 
Stefanestii de Jos. Astfel, se propune darea in administrare a urmatoarelor 
bunuri: 

- suprafata de 82 mp, numar cadastral 1493/1, drum de exploatare; 
- pentru suprafata de 9974 mp, numar cadastral 1491 - DJ 200, se 

transmite trotuarul aferent. 
Bunurile date in administrare vor fi folosite in vederea realizarii 

proiectului  „Reabilitare si extindere la 4 benzi a centurii rutiere existente a 
mun. Bucuresti pe sectorul km 2+400 – DN2”.  

Bunurile prevazute mai sus fac parte din domeniul public conform HG 
890/2002 privind inventarul bunurilor ce fac parte din domeniul public al 
comunei Stefanestii de Jos. 

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

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe considera ca trebuie procedat 
conform legii si evidentei bunurilor proprietate publica a comunei. De 
asemenea, apreciaza ca o asemenea dare in administrare este in conformitate 
cu interesul public, tinand cont de importanta rutiera pe care o are soseaua 
de centura. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza importanta pe care o are pentru 

circulatia rutiera soseaua de centura, ca si utilitatea publica pe care o implica 
largirea acestei sosele. Este de datoria comunei sa ajute la realizarea acestui 
proiect de investitii. 

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 darea in administrare a unor bunuri din domeniul public al comunei. 
In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind oferirea unei 

sponsorizari de catre RO- STAR. Proiectul de hotarare apartine d-lui primar, 
iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
Sponsorizarea consta in oferirea a 155 baxuri biscuiti pentru cadoul de 
Craciun pregatit pentru elevii scolii. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca aceasta sponsorizare 

este spre binele copiilor, si de aceea trebuie apreciata favorabil. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. consilier Barbu Gheorghe considera ca o asemenea sponsorizare 
va permite oferirea de dulciuri pentru elevii din comuna, un cadou de 
Craciun potrivit pentru copii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind acceptarea sponsorizarii oferite de SC RO-STAR SA, constand in 
155 baxuri biscuiti pentru pomul de Craciun al elevilor din comuna. 

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 materiale, reiese ca   proiectantul  “SC FUTURE DESIGN 
SRL“ a intocmit , la solicitarea  d-lui Paraschiv Marian , un PUZ pentru 
terenul situat in T 41, parcela 329/2/18, in suprafata de 17.893 mp. Pe 
terenul sus-mentionat urmeaza sa se realizeze urmatorul obiectiv de 
investitii: depozitare.  

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza favorabil proiectul de hotarare, 

intrucat proiectul de investitieva conduce la dezvoltarea zonei. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian considera ca prin obiectivul de investitii 

propus se va conduce la aparitia de noi locuri de munca pentru locuitorii 
comunei si la dezvoltarea infrastructurii locale. 

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 aproba hotararea 

privind PUZ pentru terenul situat in T 41, parcela 329/2/18, in suprafata de 
17.893 mp. 

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 materiale rezulta faptul ca dl. Paraschiv Marian doneaza o 
suprafata de 4000 mp Consiliului local, situati in T32 A306/4; scopul acestei 
donatii este asigurarea unei locatii convenabile amplasarii statiei de epurare. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Barbu Gheorghe sustine ca gestul este de apreciat, 

intrucat este in folosul intregii comunitati; construirea unei statii de epurare 
va permite introducerea retelei de canalizare si va ridica nivelul de trai al 
locuitorilor comunei. 



Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian considera ca donatia este extrem de 

importanta pentru comunitate, asigurandu-se astfel o locatie optima pentru 
amplasarea viitoarei statii de epurare. 

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

vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta hotararea de 

aprobare a donatiei facute de dl. Paraschiv Marian catre Consiliul local 
Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Dumitru Mirela solicita un ajutor de urgenta, avand in vedere 

problema deosebita de sanatate pe care o supune atentiei Consiliului local, 
ca si costul ridicat al tratamentului. 

Consiliul este de acord cu suma de 3000 RON. 
Dl. Costache Florian solicita un ajutor de urgenta avand in vedere 

situatia medicala a familiei sale ca si starea deplorabila a locuintei, care 
necesita reparatii urgente. 

Consiliul este de acord cu suma de 1000 RON. 
Dl. Eftimie Viorel solicita un ajutor de urgenta. 
Consiliul local nu este de acord, avand in vedere faptul ca solicitantul 

nu are domiciliul pe raza localitatii. 
Dl. consilier Ilie Grigore supune atentiei Consiliului local problema 

cainilor vagabonzi. 
Dl. primar aduce la cunostinta consilierilor proiectul unei Conventii 

intre Fadesa Romania si Consiliul local privind realizarea unei statii de 
epurare a apelor uzate ce va fi amplasata pe raza comunei. 

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

 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 
 
 

 
 

 
  



 


