
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 20.12.2007, 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  Boerescu Constantin propune pe d-l consilier Cristea 

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

Nicolae preia conducerea 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. Dl. consilier Pavel Gheorghe doreste sa se consemneze faptul ca a 
votat impotriva la toate proiectele de hotarari prezentate in sedinta 
anterioara. 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. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe doreste sa se consemneze in procesul 
verbal faptul ca a solicitat prezentarea inventarului ca si a unui raport al 
viceprimarului. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 
sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2008 
- Proiect hotarare aprobare regulament inregistrare vehicule; 
- Raport anual al primarului; 
- Diverse 



Dl. consilier Pavel Gheorghe nu este de acord, cu motivarea ca nu a 
avut suficient timp pentru a lua la cunostinta cele propuse spre a fi discutate 
si paraseste sedinta. 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba ordinea de 

zi a sedintei. 
La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar actele 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 urmatoarelor sume:  

* 17.033 RON din cote defalcate din TVA pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala; 

* 23.000 RON cote defalcate din TVA pentru invatamant; 
*2.461.020 RON din cote defalcate din impozitul pe venit; 

 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 13.204.296  RON ; 
 

Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- 23.000 RON salarii invatamant; 
- 2.478.053 RON infrastructura. 
Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca sumele sunt bine 

impartite, iar destinatia sumelor cu destinatie fixa un poate fi modificata. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca destinatiile propuse sunt 

conforme cu necesitatile de cheltuieli ale comunei. 
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 

privind rectificarea bugetului local al comunes Stefanestii de Jos, pe 
capitole, subcapitole, articole si alineate. 

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

Din analiza acestor materiale reiese faptul ca, dat fiind situatia 
existenta la nivelul comunei, se propune mentinerea si in anul 2008 a 
valorilor impozabile aplicate in anul 2007. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 



Dl. consilier Paraschiv Gheorghe apreciaza ca aceasta masura imbina 
necesitatile bugetului local cu posibilitatile financiare ale locuitorilor 
comunei, mentinand un echilibru intre proiectele de investitii locale si 
nivelul de impozitare aplicabil la nivelul comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Niculae Marius considera ca mentinerea nivelurilor de 

impozitare si pentru anul 2008 este potrivita atat pentru locuitorii comunes, 
cat si 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 taxele si impozitele locale aplicabile in anul 2008. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii de resort. 
Din aceste materiale reiese necesitatea aprobarii unui regulament 

privind inregistrarea vehiculelor nesupuse inmatricularii; in acesta categorie 
intra scuterele, ATV-urile, diversele utilaje pentru care legea nu prevede 
obligatia inmatricularii.  

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

Dl. consilier Radu Traian apreciaza ca se impune aprobarea unui 
asemenea regulament, pentru stabilirea normelor aplicabile inregistrarii 
diverselor autovehicule, mai ales ca in comuna exista numeroase ATV-uri si 
scutere. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca acest regulament va 

stabili modul de inregistrare a vehiculelor nesupuse inmatricularii, cu atat 
mai mult cu cat in comuna exista o serie de asemenea vehicule, care trebuie 
sa intre in legalitate. 

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 hotarare 

privind aprobarea regulamentului de inregistrare a vehiculelor nesupuse 
inmatricularii. 

In continuare, primarul comunei, dl. Rababoc Anghel, prezinta 
raportul anual de activitate. 

In acest document, face referire la sumele initiale si finale ale 
bugetului local al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2007 (respectiv 



3.981.237 RON si 13.204.296 RON), si sunt enumerate principalele proiecte 
de investitii realizate sau in curs de realizare: 

- extinderea retelei electrice de joasa tensiune pentru cele 3 noi 
cartiere de locuinte pentru tineri; 

- pietruire de drumuri; 
- introducere retea de gaze; 
- PUG-ul comunei; 
- puturi de mare adancime pentru extindere retea de apa; 
- santuri si rigole; 
- instalatii de incalzire si modernizare scoli; 
Pentru anul 2008 sunt propuse urmatoarele proiecte de investitii: 
- policlinica; 
- centru sanatate; 
- sediu primarie; 
- amenajare parcuri; 
- continuarea pietruirii de drumuri si reabilitarea acestora dupa 

efectuarea lucrarilor de canalizare; 
- statie epurare ape uzate; 
- introducere retea canalizare; 
La punctul DIVERSE, se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Dumitru Ionel solicita acordarea unui ajutor financiar, data fiind 

starea sa de sanatate si posibilitatile financiare reduse. 
Consiliul local este de acord cu suma de 500 RON; se abtine de la vot 

dl. consilier Stefan Niculae. 
S.C. CUMPANA SA solicita un aviz pentru realizarea unei conducte 

de alimentare de la forajul existent in T41 A348/1/7;8 pana la sediu. 
Consiliul este de acord, cu conditia obtinerii avizelor si aprobarilor 

legale si repararea eventualelor cai de acces ce ar putea fi afectate de proiect. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
incisa sedinta. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                       SECRETAR COMUNA, 

 
 
 

  
 


