
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 29.02.2008, 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  Cristea 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. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare elaborare strategie locala 2008-2013; 
- Proiect hotarare aprobare grup initiativa rromi si protocol asociere; 
- Proiect hotarare aprobare limite venituri minime ajutor social; 
- Proiect hotarare aprobare gratuitate transport metrou persoane cu 

handicap; 
- 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 documentel aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 



Din aceste materiale rezulta necesitatea elaborarii Strategiei de 
dezvoltare locala a comunei pentru perioada 2008-2013; aceasta strategie va 
evidentia directiile principale de dezvoltare a comunei, principalele directii 
de investitii si va sta la baza oricarei cereri de finantare pentru obtinerea de 
fonduri europene. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristea Nicolae considera absolut necesara elaborarea 

acestei strategii, intrucat astfel se va facilita atragerea de fonduri europene 
pe necesitati de investitii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore apreciaza ca elaborarea acestei strategii va 

facilita accesarea fondurilor europene. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Bobe George sustine faptul ca dezvoltarea comunei 

trebuie gandita pe termen lung, iar o asemenea strategie ajuta la identificarea 
directiilor de dezvoltare a localitatii. 

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 elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Stefanestii de Jos 
pentru perioada 2008-2013. 

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, rezulta necesitatea recunoasterii grupului de 
initiativa pentru rromi la nivelul localitatii, ca si a protocolului de colaborare 
intre Consiliul local Stefanestii de Jos si Agentia nationala pentru Rromi si 
Secretariatul general al Guvernului. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca aceasta initiativa este 

benefica pentru etnia rroma din comuna, conducand la identificarea nevoilor 
stringente ale acestei comunitati. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca prin acesta initiativa se vor 

gasi modalitati de solutionare a problemelor specifice rromilor si se vor 
stabili cai de comunicare si ajutor cu alte organisme specializate in domeniu. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza faptul ca la nivelul localitatii 
comunitatea rroma este numeroasa si prezinta probleme specifice; ar fi 
binevenite anumite programe de dezvoltare cu finantare europeana. 

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 recunoasterea grupului de initiativa al rromilor si a protocolului de 
colaborare. 

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 faptul ca se propune mentinerea limitelor 
minime de venituri luate in calcul la acordarea venitului minim garantat in 
conditiile legii 416/2001 la nivelul anului 2007. 

Presedintele de sedinta solicita opinia d-lor consilieri. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca aceasta initiativa este 

binevenita, intrucat veniturile locuitorilor nu par sa fi suferit modificari fata 
de anul trecut. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca astfel se va asigura o 

constanta in modul de acordare a venitului minim garantat. 
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 limitele minime de venituri pentru acordarea ajutorului social. 
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 ca, in conformitate cu prevederile legii, 
pentru persoanele cu handicap si pentru insotitorii acestora, trebui 
eprevazute fonduri la bugetul local pentru decontarea abonamentelor de 
metrou. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca trebuie urmate prevederile 

legale in domeniu, cu atat mai mult cu cat este vorba de o categorie 
defavorizata. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca situatia speciala in care se 
afla beneficiarii acestei facilitati impune respectarea drepturilor conferite de 
lege in ceea ce priveste modalitatile de decontare a transportului cu metroul. 
 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 decontarea transportului cu metroul pentru persoanele cu handicap si 
insotitorii acestora. 
 La punctul  DIVERSE se dicuta cererile adresate Consiliului local. 
 Propunerea infiintarii unei noi farmacii in comuna este avizata 
favorabil, cu conditia obtinerii tuturor avizelor necesare. 
 Propunerea infiintarii unei spalatorii auto ecologice in incinta SC 
ILFOVEANA SA este avizata favorabil, cu conditia realizarii de catre 
investitor a unei statii de epurare a apelor uzate. 

D-na Dumitru Aurica solicita un ajutor de urgenta pe caz de boala, 
conform documentelor medicale anexate. 

Consiliul este de acord, cu rezerva efectuarii unei anchete sociale in 
cauza. 

Dl. Radu Gheorghe solicita anularea autorizatiei de functionare 
1162/03.05.2005. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Negoescu Costel, solicita eliberarea unei autorizatii de functionare 

pentru a desfasura activitatea de taxi. 
Consiliul nu este de acord, intrucat textul legal privind desfasurarea 

acestei activitati nu a fost inca definitivat. 
Dl. primar propune Consiliului local ca amenda de 12.000 RON 

aplicata de Garda de Mediu institutiei primarului sa fie achitata din fondurile 
bugetului local. 

Consiliul este de acord, cu exceptia d-lui Pavel Gheorghe, care sustine 
ca amenda trebuie platita de catre persoana responsabila. 

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

 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA, 


