
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 29.08.2008, la sedinta ordinara a Consiliului local 
Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
Dl. consilier Dinca Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si constata 

prezenta in sala a majoritatii consilierilor.  
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare participare paroiect european; 
- Proiect aprobare cofinantare; 
- 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.  

Rectificarea bugetului local este impusa de includerea sumei de 302.400 
RON din cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 22% pentru echilibrare); 
pentru aceasta suma, s-au propus urmatoarele destinatii: 

- investitii: 102.400 RON. 
- cofinantare baza sportiva: 200.000 RON 
Avand in vedere documentele prezentate, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca banii destinati cofinantarii bazei 
sportive din comuna vor ajuta la realizarea unui proiect sportiv de care vor 
beneficia locuitorii comunes. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca suma inclusa in buget, ca si 
destinatiile de cheltuieli propuse, sunt in concordanta cu necesitatile comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea 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 intocmite de responsabilii de resort. 
 Din aceste materiale rezulta ca se propune aprobarea unui PUZ pentru  
suprafata de 15.000 mp, situat in T23 A66, beneficiar Stere Mihail si Consiliul 
local Stefanesti de Jos, cu folosinta propusa: ansamblu de locuinte. 
 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca prin dezvoltarea zonei 
rezidentiale a comunei va creste numarul de locuitori, pe cale de consecinta si 
veniturile la bugetul local (taxe si impozite) se vor majora. 
 Dl. consilier Parvu Aurel apreciaza ca prin aprobarea unui nou PUZ creste 
suprafata de teren intravilan construibil a comunei (lucru ce va favorita viitorul 
PUZ) si va conduce la dezvoltarea localitatii. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat la acest punct al ordinii de zi, se 
supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind aprobarea PUZ in T23 A66, suprafata de 15.000 mp. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente sunt intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Din materialele prezentate reiese ca se propune aprobarea aplicarii de 
catre Consiliul local Stefanesti de Jos la un program cu finantare europeana, prin 
care se urmareste atragerea de fonduri pentru realizarea unei baze sportive care 
va cuprinde: o suprafata de joc multifunctionala, vestiare si imprejmuire. 
 Avand in vedere cele prezentate, se solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca depunerea unei cereri in vederea 
obtinerii de fonduri europene pentru realizarea unei baze sportive 
multifunctionale in comuna este in interesul locuitorilor; in caz de obtinere a 
finantarii, baza sportiva propusa va aduce beneficii pentru sanatatea si 
mentinerea formei fizice a cetatenilor comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca o asemenea baza sportiva este 
in interesul localitatii si al cetatenilor, iar realizarea investitiei din fonduri 
europene va conduce la realizarea de economii la bugetul local; cu economiile 
realizate se vor putea sustine alte investitii locale. 
 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 participarii Consiliului local la programul de obtinere de 
fonduri europene pentru realizarea unei baze sportive. 



 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 materialele prezentate, reiese faptul ca, pentru a accesa fonduri 
comunitare in proiectul privind baza sportiva, este necesar ca bugetul local sa 
asigure, in caz de selectie a proiectului, o cofinantare; se propune ca aceasta 
cofinantare sa fie in cuantum de 200.000 RON. 
 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine ca aceasta cofinantare poate fi 
suportata de bugetul local, in conditiile aprobarii finantarii europene pentru 
proiectul de investitii propus. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca suma de 200.000 RON propusa 
ca si cofinantare va facilita aprobarea proiectului propus de Consiliul local in 
vedrea obtinerii finantarii. 
 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 cofinantarea investitiei “baza sportiva” cu 200.000 RON. 
 La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei Consiliului 
local. 
 Dl. Ciucu Stefan solicita emiterea unei AF pentru desfasurarea activitatii 
de instalatii electrice la domiciliu. 
 Consiliul este de acord. 
 D-na Dumitrache Adriana solicita emiterea unei AF pentru desfasurarea 
activitatii de “magazín alimentar”. 
 Consiliul este de acord. 
 SC MISTIC MEDIA SA solicita eliberarea unui certificat de urbanism in 
vederea instalarii unor panouri publicitare in comuna, conform documentelor 
anexate cererii. 
 Consiliul este de acord. 
 Viceprimarul comunei propune Consiliului local urmatoarele: 

- instalarea de panouri privind contraventiile aplicabile celor care 
depoziteaza gunoi in locuri neautorizate. 

- incheierea unui acord cu ecarisajul din Bucuresti in vederea ridicarii 
cainilor comunitari din comuna; 

- purtarea unor discutii cu DSV Ilfov in vederea desemnarii unui medic 
veterinar care sa raspunda de comuna; 

- urgentarea operativizarii serviciului de apa si canal. 
 

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

 
PRESEDINTE SEDINTA,                              SECRETAR COMUNA, 


