
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.01.2008, 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 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 d-lor consilieri aprobarea suplimentarii ordinii 

de zi, prin includerea a inca 2 proiecte pe ordinea de zi: proiect de hotarare 
privind aprobarea aplicarii la un proiect de obtinere fonduri europene pentru 
construirea unui parc si proiect de hotarare aprobare contributie lunara 
Consiliu local la ADIAC ILFOV.. 

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 buget local 2008; 
- Proiect hotarare aprobare modificare taxe si impozite locale 2008; 
- Proiect hotarare aprobare reziliere contract REBU; 
- Proiect hotarare aprobare concesionare temporara serviciu public 

salubrizare; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare aplicare proiect parcuri; 
- Proiect hotarare aprobare contributie lunara ADIAC Ilfov 
- Diverse 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. 
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. 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 responsabilii de resort. 
Din aceste documente reiese faptul ca proiectul de buget local al comunei 
Stefanestii de Jos pentru anul 2008 este in suma de 4.459.919 RON, astfel: 
sume virate de Consiliul judetean: 2.390.419 RON si venituri proprii 
2.069.500 RON. 
 Pentru aceste sume au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 

- administratie: 536.700 RON salarii, 600.000 RON cheltuieli cu 
materiale si 50.000 RON pentru investitii; 

- invatamant: 606.899 RON salarii si 500.000 RON cheltuieli 
materiale; 

- drumuri:150.000 RON reparatii si materiale; 
- asistenta sociala: 292.200 RON salarii asistenti personali, 584.120 

RON ajutoare, 50.000 RON materiale; 
- gospodarie comunala: 440.000 RON investitii, 530.000 RON 

materiale+iluminat public, 80.000 RON colectare gunoi; 
- mediu: 40.000 RON materiale. 
Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Bobe George apreciaza ca directiile de cheltuieli sunt 

stabilite conform necesitatilor localitatii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca proiectul de buget 

local este bine intocmit si respecta principalele necesitati de investitii ale 
localitatii. 

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

vot. 
Cu majoritatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta hotararea 

privind aprobarea bugetului local 2008, pe capitole, subcapitole, articole si 
alineate. Au votat impotriva d-nii consileri Pavel Gheorghe (motivand ca nu 
a fost afisat) si Stefan Niculae. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, initiatorul proiectului de hotarare a 
fost dl. primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 



Din aceste materiale reiese faptul ca necesitatea rectificarii taxelor si 
impozitelor locale 2008 este impusa de urmatorul fapt: sedinta consiliului 
local in care au fost stabilite aceste taxe&impozite locale a avut loc in data 
de 19.12.2007. In 20.12.2007 a fost publicata in Monitorul oficial o 
modificare a taxelor si impozitelor referitoare la autovehiculele cu o masa 
maxima autorizata mai mare de 18 tone (mai mici decat cele stabilite 
anterior). Astfel, se supune atentiei Consiliului local modificarea hotararii 
adoptate in decembrie 2007 in acest sens. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca binevenita acesta 

modificare a taxelor si impozitelor, cu atat mai mult cu cat valorile 
actualizate sunt mai mici decat cele stabilite initial. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza ca orice masura fiscala trebuie 

sa se conformeze normelor legale din vigoare. 
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 

de modificare a taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare 

initiat de primarul comunei, privind rezilierea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Stefanestii de Jos catre 
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA. 

Din documentele prezentate, reiese faptul ca firma concesionara a 
serviciului nu a respectat clauzele prevazute in contract, nu a ridicat gunoiul 
pentru perioade mari de timp ceea ce a condus la nemultumiri in randul 
cetatenilor. 

De asemenea, se aduce la cunostinta consiliului faptul ca s-a incercat 
o conciliere intre Consiliul local si societatea de salubrizare, fara succes insa. 

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

Dl. consilier Cristea Nicolae apreciaza ca situatia existenta la nivelul 
localitatii nu poate fi tolerata; gunoiul nu a fost ridicat, firma nu si-a 
respectat contractul, iar rezilierea se impune. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian sustine faptul ca interesul localitatii este ca 

activitatea de ridicare a gunoaielor sa se faca conform graficului; daca SC 
RER ECOLOGIC SERVICE SA nu poate asigura aceasta activitate la 
standardele stabilite,  trebuie reziliat contractul si aleasa alta firma. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



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

Cu majoritatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta hotararea 
privind rezilierea contractului de delegare a serviciului public de salubrizare 
catre SC RER ECOLOGIC SERVICE SA. Se abtine de la vot dl. consileri 
Pavel Gheorghe. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se supune atentiei consiliului local 
adoptarea unei hotarari pentru demararea procedurii de negociere directa 
fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in vederea delegarii 
temporare (6 luni) a serviciului public de salubrizare, pana la organizarea 
licitatiei deschise. 

In justificarea acestui proiect de hotarare se arata faptul ca colectarea 
resturilor menajere este o necesitate absoluta pentru comuna, o intrerupere a 
acestei activitati putand conduce la riscuri de imbolnavire, epidemii si 
afectarea starii generale de bine a localitatii. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ilie Grigore considera ca justificat acest proiect de 

hotarare, avand in vedere importanta pe care o are activitatea de salubrizare 
pentru comuna. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca in comuna exista la acest 

moment o stare de necesitate, dat fiind gunoiul neridicat de o mai mare 
perioada de timp, si faptul ca locuitorii au inceput sa arunce gunoiul la 
marginea localitatii. Se impune ca o firma autorizata sa preia activitatea de 
colectare a gunoaielor pana la data organizarii licitatiei pentru concesionarea 
serviciului. 

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

vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta hotararea 

privind negocierea directa in vederea delegarii temporare a serviciului public 
de salubrizare al comunei Stefanestii de Jos. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale, rezulta ca se propune aprobarea unui PUZ in 
T41 A329/11, suprafata 9400 mp, destinatia fiind ansamblu rezidential. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca investitia propusa va 

conduce la dezvoltarea socio-economica a localitatii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. consilier Radu Traian considera ca ansamblul rezidential ce face 
obiectul PUZ-ului va aduce noi fonduri la bugetul local sub forma de 
impozite si taxe si va conduce la cresterea nr. de locuitori ai 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 consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind aprobarea PUZ. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta posibilitatea consiliului 

local de a aplica la un proiect de finantare comunitar in vederea construirii 
unui parc. 

Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca un parc este absolut necesar 
pentru localitate, intrucat un loc de relaxare si petrecere a timpului liber in 
cadrul unui spatiu verde, amenajart corespunzator, este un deziderat pentru 
orice localitate. Daca aceasta investitie poate fi facuta cu bani europeni, cu 
atat mai bine. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca persoana cea mai potrivita 

care poate reprezenta Consiliul local in cadrul acestui proiect, este primarul 
comunei; investitiile cu fonduri europene pentru comuna sunt intotdeauna 
binevenite. 

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 aplicarea Consiliului local la un proiect de finantare cu fonduri 
europene pentru construirea unui parc in comuna. 

La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta contributia trimestriala a 
Consiliului local catre ADIAC Ilfov – 5, al carui membru este; contributia 
solicitata de consiliul judetean este de 2000 RON/trimestru. 

In baza documentelor prezentate, presedintele de sedinta solicita 
opinia d-lor consilieri. 

Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca acesta contributie 
tebuie achitata conform statutului de asociere, care a stat la baza constituirii 
ADIAC – 5 ILFOV. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Radu Traian considera ca acesta contributie trimestriala 

este modica si trebuie achitata, conform obligatiilor asumate de Consiliul 
local la constituirea asocierii. 

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 plata contributiei trimestriale catre ADIAC-5 Ilfov. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Dumitrache Viorica solicita un ajutor financiar pentru 

achizitionarea unei proteze de picior. 
In urma analizarii anchetei sociale efectuate in cauza, Consiliul local 

decide ca achizitionarea protezei respective sa se faca direct de catre 
primarie, sub forma de ajutor de urgenta; nici o suma de bani nu va fi 
inmanata, in numerar, solicitantei. 

Dl. Sandu Mihail solicita un ajutor financiar pentru achizitionarea de 
medicamente, fiind bolnav de TBC. 

Vazand rezultatele anchetei sociale efectuate in cauza, ca si 
documentele medicale, Consiliul local aproba suma de 1000 RON ca ajutor 
de urgenta pentru dl. Sandu Mihail. 

Dl. Iordache Gheorghe solicita un ajutor de urgenta, avand in vedere 
faptul ca locuinta sa i-a fost afectata de un incendiu. 

 Consiliul local ia in considerare concluziile anchetei sociale efectuate 
la fata locului, ca si raportul intocmit de unitatea de pompieri. Este de acord 
cu suma de 20.000 RON. 

Dl. Ionita George solicita suspendarea AF nr. 2203/05.05.2005. 
Consiliul este de acord. 
D-na Brudiu Anisoara solicita eliberarea unei AF pentru activitatea de 

frizerie. 
Consiliul este de acord. 
SC MISTIC MEDIA solicita aprobarea Consiliului local pentru 

amplasarea pe raza comunei a unor panouri publicitare. 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                    SECRETAR COMUNA, 
  
 


