
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.03.2008, 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  Sandu Nicolae propune pe d-l consilier Niculae Marius. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Niculae 

Marius preia conducerea sedintei. 
D-ra secretar propune Consiliului local suplimentarea ordinii de zi a 

sedintei cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
- proiect hotarare aprobare organizare referendum local locuri de casa 

legea 15/2003; 
- proiect hotarare aprobare utilizare fond rulment pentru constructie 

policlinica si centru sanatate; 
Presedintele de sedinta supune aprobarii Consiliului local aprobarea 

modificarii ordinii de zi. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba modificarea 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare infiintare serviciu voluntar situatii de 

urgenta; 
- Proiect hotarare aprobare declansare procedura salubrizare; 
- Proiect hotarare aprobare organizare referendum local locuri de 

casa legea 15/2003; 
- Proiect hotarare aprobare utilizare fond rulment pentru constructie 

policlinica si centru sanatate; 
- 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 in 
domeniu.  

Din aceste materiale, rezulta ca rectificarea de buget propusa este 
impusa de includerea in bugetul local a urmatoare lor sume:  

* 638.125 RON din cote defalcate DIN IMPOZITUL PE VENIT; 
* 110.949 RON din licente si autorizatii;  
* 131.382 RON din transferul proprietatilor imobiliare; 
* 8.029 RON din amenzi; 
* 5.035 RON taxe mijloace transport persoane fizice; 
* 367.855 RON din cote defalcate (22%) pentru proiecte de 
infrastructura; 
* 595.882 RON sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 
* 111.863 RON cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 22%) 
 

TOTAL BUGET RECTIFICAT : 6.429.066  RON ; 
Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- Proiecte canalizare: 400 000 RON; 
- Extindere retele electrice: 900.000 RON; 
- Amenajare teren de sport : 300.000 RON; 
- Monument: 140.000 RON; 
- Alegeri: 100.000 RON; 
- Parcuri : 100.000 RON; 
- Situatii urgenta: 29.147 RON 
Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta 

solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca rectificarea de buget este bine 

gandita, pe directii de cheltuieli, fiind inclusa si extinderea retelei electrice 



de joasa tensiune pentru locuinte, fapt deosebit de important pentru cetatenii 
comunei.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca directiile de cheltuieli 

evidentiate in rectificarea de buget sunt conforme cu necesitatile comunes. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Grigore subliniaza faptul ca, tinand cont de etapa de 

dezvoltare a comunei, reteaua electrica de joasa tensiune trebuie extinsa 
pentru a acoperi noile cartiere de locuinte. 

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

vot. 
Cu majoritatea consilerilor prezenti, se adopta hotararea privind 

rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate 
(voteaza impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe, motivand ca proiectul de 
buget si documentele aferente nu au fost afisate).  

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 documente, reiese faptul ca, in conformitate cu prevederile 
legale, la nivelul comunei trebuie sa se infiinteze serviciul voluntar pentru 
situatii de urgenta; comuna Stefanestii de Jos se incadreaza la categoría III 
de riscuri; de asemenea, a fost intocmit un proiect de regulament de 
organizare si functionare a acestui serviciu. 

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

Dl. consilier Paraschiv Gheorghe sustine ca infiintarea acestui serviciu 
este obligatorie, avand in vedere faptul ca este un text legal care 
reglementeaza notiunea. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin apreciaza ca siguranta locuitorilor 

comunes implica organizarea acestui serviciu, ca si un regulament de 
organizare si functionare. 

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 infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, ca si 
regulamentul de organizare si functionare a acestui serviciu. 

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 materialele prezentate, reise faptul ca a fost intocmita 
documentatia pentru a incepe procedura de licitare a delegarii de gestiune a 
serviciului public de salubrizare a comunei Stefanestii de Jos (caiet de 
sarcini, studiu de oportunitate, indicatori de performanta, criterii de selectie). 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristea Nicolae sustine ca trebuie declansata procedura 

de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare, intrucat in 
prezent exista un contract temporar, incheiat pentru cauza de necesitate. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin considera ca trebuie declansat 

procedura de licitatie cat mai curand, intrucat daca se incheie contractul 
temporar, se poate repeta situatia de a se umple comuna de gunoi, in lipsa 
unui serviciu de salubrizare operativ. 

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 hotarare 

privind declansarea procedurii de delegare a serviciului public de salubrizare 
si de aprobare a documentatiei aferente. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare a fost initiat 
de catre dl. consilier Pavel Gheorghe si privaste organizarea unui 
referendum local pentru scoaterea din izlaz a suprafetei de teren aferente 
locurilor de casa ce vor fi atribuite in baza legii 15/2003 si de stabilirea unei 
sume de 60.000 RON pentru organizarea acestui referendum. 

Dl. primar face urmatoarele precizari: referendumul local un poate fi 
organizat in acest moment, intrucat dosarele celor care au formulat cereri in 
baza legii 15/2003 trebuie reverificate de catre comisia de specialitate pentru 
a se evita dubla inscriere (s-au depistat deja cazuri), nu este oportun ca acest 
referendum sa se interfereze cu alegerile locale din data de 01.06.2008 si nu 
a fost inca definitivata suprafata totala necesara pentru a acoperi toate 
cererile depuse.  

Dl. consilier Sandu Nicolae sustine ca mai intai trebuie sa se termine 
verificarea dosarelor si abia apoi se va cuneaste cu exactitate cate cereri vor 
fi aprobate si ce suprafata de teren este necesara. 

Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Boerescu Constantin propune amanarea organizarii 

referendumului pana la verificarea tuturor dosarelor. 
Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. consilier Mihai Stere considera ca trebuie procedat conform legii 
si nu este oportun a se organiza referendumul local inainte de a definitiva 
suprafata necesara atribuirii de locura de casa. 

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

vot. 
Majoritatea consilierilor prezenti in sala voteaza impotriva adoptarii 

proiectului de hotarare (vot favorabil Pavel Gheorghe). Proiectul de hotarare 
este respins. 

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

Din aceste documente, reiese faptul ca la nivelul bugetului local exista 
un fond de rulment in valoare de 8.249.013 RON. Pentru acest fond de 
rulment, se propune urmatoarea destinatie: construire policlinica si centru de 
sanatate. Justificarea realizarii acestor investitii tine de faptul ca la nivelul 
comunei nu exista o institutie sanitara capabila sa ofere servicii medicale de 
calitate, sau un centru de sanatate adecvat. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca realizarea unei policlinici in 

comuna este un proiect binevenit pentru locuitori. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. Ilie Grigore apreciaza ca dispensarul actual este depasit, atat din 

punct de vedere al capacitatii cat si al dotarilor; comuna se dezvolta 
continuu, deci este necesara o policlinica corespunzatoare si un centru de 
sanatate. Folosirea fondului de rulment in aceasta directie este justificata. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihai Stere considera ca proiectul de hotarare va 

conduce la realizarea unor investitii benefice pentru imbunatatirea starii de 
sanatate a locuitorilor comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe considera ca folosirea fondului de 

rulment trebuie sa se faca conform legii si pentru investitii in favoarea 
comunitatii. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind utilizarea fondului de rulment pentru realizarea policlinicii si a 
centrului de sanatate. 
 La punctul  DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



Sunt prezentate Consiliului local cererile de ajutor de urgenta 
formulate de urmatoarele persoane ca si a anchetelor sociale efectuate in 
cauza: 

- Nedelcu Ioana: consiliul aproba 1000 Ron; 
- Burlan Ioana: consiliul aproba 1000 Ron; 
- Dumitru Maria: consiliul aproba 1000 Ron; 
- Dumitrache Viorica: consiliul aproba plata echipamentului medical 

conform proforma; 
- Stefan Nicoleta: consiliul aproba 1000 Ron; 
- Dumitrache Elena: consiliul aproba 1000 Ron; 
Consiliul local decide ca, din suma de 20.000 RON stabilita ca ajutor 

de urgenta pentru Iordache Gheorghe in luna ianuarie 2008 si neplatita inca, 
sa se retraga 10.000 RON pentru plata altor ajutoare de urgenta, iar d-lui 
Iordache Gheorghe sa i se acorde ajutor de urgenta in suma de 10.000 RON. 

Dl. Ionita George solicita aprobarea suspendarii autorizatiei de 
functionare pentru o perioada de 3 luni. 

Consiliul este de acord. 
Dl. colonel Bodolan supune atentiei Consiliului local situatia 

bunurilor primite fara plata de catre Consiliul local, care au depasit perioada 
de casare; se prezinta raportul de evaluare pentru autospeciala si alte utilaje 
vechi. 

Consiliul local este de acord cu casarea autospecialei catre REMAT si 
cu reactualizarea valorii de inventar a celorlalte bunuri. 

Pentru mijloacele fixe primite prin transfer de la armata si neridicate, 
conform OG 81/2003, trebuie primita suma de 18.700 Ron contravaloare 
casare. 

Consiliul local este de acord, cu exceptia d-lui consilier Pavel 
Gheorghe care mentioneaza ca nu i-a fost prezentata evidenta bunurilor 
(i)mobile aflate in inventarul Consiliului local. 

Este supusa atentiei Consiliului local solicitarea d-lui consilier Pavel 
Gheorghe de a obtine copii ale proceselor verbale de receptie din perioada 
2004-2007 pentru scoala. Dl. primar comunica Consiliului local ca aceste 
documente nu sunt prevazute de legea nr. 544/2001 ca fiind informatii de 
interes public, dar propune ca dl consilier sa le poata studia la sediul 
primariei. 

Dl. consilier Mihai Stere apreciaza, de asemenea, oportun ca dl. 
consilier Pavel Gheorghe sa studieze documentele solicitate la sediul 
primariei, nu sa faca copii pentru acasa. 



Consiliul local apreciaza ca, desi documentele solicitate nu sunt 
prevazute expres ca siind informatii de interes public, acestea vor fi 
consultate la sediul primariei. 

SC Polyrom SA solicita avizul consiliului local pentru a ridica 
depozite pe raza comunei. 

Consiliul considera ca informatiile oferite nu sunt suficient de 
edificatoare si pune in vedere petentei sa revina cu informatii suplimentare. 

D-ra secretar pune in vedere d-lor consilieri necesitatea reactualizarii 
declaratiilor de avere, conform legii si le distribuie formularele necesare.  

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

 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA, 
 


