
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 17.04.2008, 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  Mihai Stere 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 rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare dare in administrare teren CNADNR; 
- Proiect hotarare aprobare concesionare temporara serviciu public apa 

si canal; 
- Proiect hotarare aprobare documente delegare gestiune serviciu public 

apa si canal si declansare procedura licitatie; 
- 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:  

• 200.000 RON pentru utilitati scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat 
Stefanestii de Jos, comuna Stefanestii de Jos; 



• 582.813 RON lista ramasita 2007 persoane fizice (impozite si taxe); 
• 185.970 RON lista ramasita 2007 persoane juridice (impozite si taxe); 
 

TOTAL BUGET RECTIFICAT : 7.415.009  RON  
 

Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- 100.000 RON gard primarie; 
- 65.943 RON cheltuieli curente (arhiva, reparatii tractor); 
- 200.000 RON reparatii scoala; 
- 140.000 RON proiecte de investitii; 
- 160.000 RON reparatii scoala; 
- 300.000 RON pietruire drumuri. 
- 20.000 ajutoare de urgenta 
Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

parerea d-lor consilieri. 
Dl. Cristea Nicolae considera ca proiectul de buget este bine intocmit, 

conform necesitatilor urgente ale comunei, acoperind cele mai importante 
directii de cheltuieli. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca proiectele de investitii propuse sunt 

conforme cu interesul local. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 

 Dl. consilier Boerescu Constantin subliniaza faptul ca sumele trebuie 
incluse in bugetul local si folosite pentru a acoperi nevoile stringente ale 
localitatii (drumuri, infrastructura, etc). 
 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 
rectificarea bugetului local, 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 redactate de responsabilii de resort. 
 Din aceste materiale, rezulta faptul ca CNADNR solicita Consiliului local 
punerea la dispozitie, pentru constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, a unor 
suprafete din izlazul comunal, astfel: 

- T1 izlaz:                 - s.expropriata= 10.486 mp 
                                  - s. expropriata= 411 mp 
- De7 – Hc5:             - s. expropriata= 1979 mp 
- Hc4                         - s. expropriata= 686 mp 
- T2 A6 izlaz:            - s. expropriata= 7269 mp 
- T22 izlaz(km 9):     - s. expropriata= 26760 mp 
- De 106                    - s. expropriata= 778 mp 
- Hc 122 (cu 94)       - s. expropriata= 250 mp 
- Izlaz km  9+150 – km 9+400   - s. expropriata= 23.928 mp 



 Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Mihai Stere apreciaza ca solicitarea priveste suprafetele de 
teren ce vor fi supuse exproprierii; astfel, folosirea acestor suprafete de catre 
CNADNR pentru constructia autostrazii Bucuresti-Brasov pana la aparitia 
hotararii de guvern privind exproprierea va facilita constructia acestei autostrazi. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae considera ca folosirea suprafetelor de izlaz in 
cauza pentru constructia autostrazii Bucuresti-Brasov pana la aparitia hotararii 
de expropriere va facilita constructia. 
 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 cantre CNADNR a unor suprafete din izlazul 
comunal. 
  La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare aprtine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Din aceste materiale, rezulta faptul ca la nivelul comunei, desi exista statie 
de pompare si retea de conducte pentru apa potabila, sistemul de apa nu este 
functional. Astfel incat, pana la redactarea documentelor de atribuire, dat fiind 
faptul ca alimentarea cu apa a locuitorilor comunei reprezinta o stare de maxima 
urgenta si necesitate, se propune delegarea de gestiune a acestui serviciu, pentru 
cauza de necesitate, prin negociere directa fara publicarea unui anunt de 
participare. Perioada pentru care se propune delegarea este de 3 luni. 
 Dl. consilier Cristea Nicolae considera ca acesta delegare directa este in 
folosul comunitatii, alimentarea cu apa a localitatii inscriindu-se in prevederile 
art. 122 lit. c din OG 34/2006. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca alimentarea cu apa a cetatenilor 
comunei este o necesitate absoluta pentru comuna, astfel ca delegarea temporara 
de gestiune a serviciului, prin negociere directa, se justifica. 
 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 delegarea temporara de gestiune a serviciului public de apa si canal al 
comunei Stefanestii de Jos, prin negociere directa fara anunt de participare, 
pentru o perioada de 3 luni. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare aprtine d-lui primar, 
iar documentele aferente apartin responsabililor de resort. 
 Din aceste materiale, rezulta ca a fost intocmita documentatia de atribuire 
(caietul de sarcini, indicatorii de performanta, studiul de oportunitate, criteriile 
de selectie) in vederea delegarii de gestiune a serviciului public de apa si canal 
al comunei Stefanestii de Jos. 



 Tinand cont de documentele prezentate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Mihai Stere considera ca documentele sunt intocmite in 
conformitate cu prevederile legale. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Sandu Nicolae apreciaza ca intocmirea documentatiei de 
atribuire este pasul esential in demararea procesului de delegare a gestiunii 
serviciului public de apa si canal; aceasta delegare de gestiune trebuie facuta cat 
mai urgent, intrucat alimentarea cu apa a locuitorilor comunei reprezinta o 
prioritate esentiala. 
 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 documentatiei de atribuire in vederea delegarii de gestiune a 
serviciului public de apa si canal al comunei Stefanestii de Jos. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 D-na Cazacu Marioara solicita un ajutor financiar intrucat situatia 
materiala deosebit de precara nu-i permite sa asigure o ingrijire medicala 
corespunzatoare copiilor sai minori, iar conditiile inc are locuieste sunt mai mult 
decat precare. 
 Consiliul local este de acord cu suma de 4000 RON. 
 Dl. Oprea Gheorghe solicita un ajutor financiar pe caz de boala. 
 Consiliul local respinge cererea, intrucat nu este efectuata o ancheta 
sociala in cauza, iar situatia sociala a petentului nu este destul de concludenta 
pentru a justifica acordarea unui ajutor financiar.  
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 


