
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.10.2008, 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 si solicita propuneri pentru presedinte 
sedinta. 

Dl. consilier Paraschiv Eugen propune pe dl. consilier Parvu Aurel, pentru 
urmatoarele 3 luni. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, dl. Parvu Aurel este ales presedinte de sedinta 

pentru urmatoarele 3 luni. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2009; 
- Proiect hotarare aprobare aplicare proiect FEADR; 
- Proiect hotarare aprobare acord/contract colectiv munca; 
- Proiect hotarare aprobare strategie dezvoltare locala; 
- 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 catre responsabilii de 
resort. 

Din aceste documente, reiese faptul ca rectificarea bugetului local este 
impusa de includerea urmatoarelor sume: 

• 13.618 RON din impozitul pe veniturile rezultate din transferurile de 
proprietate; 

• 205.002 RON din cote defalcate din impozitul pe venit; 



• 107.689 RON din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

• 541.583 RON impozit pe cladiri persoane juridice; 
• 12.035 RON taxe si tarife pentru licente si autorizatii functionare; 
• 10.000 RON sprijin la constituirea familiei; 
• 10.000 RON acordare contravaloare trusou nou-nascuti; 
• 10.634 RON impozit transport persoane fizice; 
• 99.671 RON amenzi;  
 

TOTAL BUGET RECTIFICAT :  10.957.214  RON 
 

Pentru aceste sume, s-au propus urmatoarele directii de cheltuieli: 
- extindere retea electrica: 440.000 RON; 
- lucrari: 110.000 RON; 
- ghirlande luminoase pentru sarbatori: 100.000 RON; 
- module locuit: 50.000 RON; 
- iluminat public: 80.000 RON; 
- pavele: 50.000 RON; 
- gard parc: 40.000 RON; 
- combustibil: 10.000 RON; 
- materiale si prestari servicii pentru functionarea administratiei: 

130.232 RON 
Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 

inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Parvu Aurel considera ca repartizarea sumelor este bine 

realizata, cu atat mai mult cu cat se urmareste electrificarea unor zone din 
comuna si inlocuirea unor stalpi ce reprezinta un pericol pentru populatie. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Paraschiv Eugen apreciaza ca directiile de cheltuieli 

corespund necesitatilor comunei. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae este de acord cu proiectul de hotarare, cu atat 

mai mult cu cat cele mai multe cheltuieli prevazute au in vedere cresterea 
nivelului de trai pentru locuitorii comunei. 

Dl Joiman Nicolae este de acord cu proiectul de hotarare, intrucat 
considera ca sumele repartizate sunt echilibrate fata de nevoile comunes si 
rezolva multe din problemele stringente. 

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 intocmite de responsabilii in domeniu. 



Din aceste materiale rezulta faptul ca pentru anul fiscal 2009 se propune o 
majorare a impozitelor si taxelor locale cu o cota de 15%; in anul 2008, nivelul 
impozitelor si taxelor locale a fost mentinut in comuna Stefanesti de Jos la 
nivelul din anul 2007, iar prin adresa Institutului National de Statistica, ni se 
comunica faptul ca rata inflatiei in luna septembrie 2008 fata de ianuarie 2007 
(data ultimei actualizari a impozitelor si taxelor locale) este de 11.1%. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Parvu Aurel considera ca majorarea impozitelor si taxelor 

locale cu 15% este justificata chiar prin faptul ca aceastea nu au fost majorate de 
mai multi ani ; cu atat mai mult apreciaza faptul ca nivelul cresterii impozitarii a 
tinut cont de rata inflatiei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Simionescu Adrian considera justificata majorarea de 

impozite, luand in considerare atat rata inflatiei transmisa de Institutul de 
Statistica, cat si posibilitatea acordata de Codul Fiscal consiliilor locale de a 
majora impozitele si taxele locale cu o cota de pana la 20%. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihaila Marius apreciaza ca o majorare de 15% reprezinta o 

cota acceptabila, intrucat la nivelul comunei Stefanestii de Jos impozitele si 
taxele locale nu au fost majorate de atata vreme, pastrandu-se cotele prevazute 
de lege. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind ale discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotarare 

aprivind impozitele si taxele locale pentru anul 2009 la nivelul comunei 
Stefanestii de Jos. 

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 prin aplicarea la proiectul integrat, in 
comuna Stefanestii de Jos se urmareste realizarea unor investitii in valoare de 
2.5 milioane de euro, in vederea imbunatatirii infrastructurii de canalizare, statie 
epurare, drumuri comunale si iluminat public.  

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca accesarea fondurilor FEADR 

reprezinta o prioritate pentru dezvoltarea localitatii, mai ales ca este vorba 
despre finantari nerambursabile. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Ionel apreciaza ca fondurile europene pot ajuta decisiv la 

dezvoltarea 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 aplicarii la proiectul integrat FEADR. 



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

Din materialele prezentate reiese faptul ca se supune aprobarii consiliului 
local incheierea contractului/acordului colectiv de munca la nivelul primariei 
Stefanestii de Jos. Principalele prevederi se refera la timpul de lucru si timpul de 
odihna, concedii, sanatate si securitate in munca, executarea raporturilor de 
serviciu, etc. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian considera ca este necesar ca si la nivelul 

primariei Stefanestii de Jos sa se incheie contract/acord colectiv de munca, 
avand in vedere faptul ca mai multe institutii din judet au facut acest lucru, iar 
dl. primar sa fie desemnat pentru a semna contractul/acordul colectiv de munca. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Paraschiv Eugen este de parere ca in acesta privinta trebuie 

respectate prevederile legale in vigoare; daca acestea prevad ca la nivelul 
institutiei trebuie incheiat contract/acord colectiv de munca, asa trebuie sa fie. 

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 incheierea contractului/acordului colectiv de munca la nivelul primariei 
Stefanestii de Jos. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentle aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Din materialele prezentate, rezulta faptul ca s-a intocmit strategia de 
dezvoltare locala a comunei Stefanestii de Jos pentru perioada 2008-2013, iar 
acesta este supusa aprobarii Consiliului local.  
 La realizarea acestei strategii s-a tinut cont de problemele actuale 
existente in localitate (infrastructura, populatie, necesitatea dezvoltarii de 
microindustrie, etc) urmarindu-se identificarea unor posibile proiecte prin care 
sa se atraga fonduri structurale pentru problemele identificate prin strategie. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza faptul ca directiile de dezvoltare 
locala identificate prin strategie corespund realitatii existente in comuna, iar 
strategia va ajuta la accesarea fondurilor comunitare. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Victor considera ca in viitor, prioritatile de dezvoltare 
identificate in strategie vor trebui urmate, iar atragerea de fonduri europene pe 
aceste directii va fi o prioritate zero. 
 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 
aprobare a strategiei de dezvoltare locala a comunei Stefanestii de Jos pentru 
2008-2013. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. viceprimar informeaza consilierii despre devierea DJ100. Solicita 
parerea d-lor consilieri pentru modificarea PUG. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian a sugerat chiar necesitatea acestei deviatii, 
tinand cont de faptul ca in zona exista multe imobile vechi, care pot fi afectate 
de camioanele de mare tonaj care circula pe acesta ruta. 
 Dl. consilier Parvu Aurel considera ca acesta este o problema de interes 
local, devierea fiind de dorit. 
 Dl. viceprimar ridica problema cainilor vagabonzi. 
 Dl. consilier Parvu Aurel precizeaza faptul ca la nivelul comunei nu exista 
adaposturi si ar trebui gasita o eventuala solutie in acest sens in Bucuresti. 
 Dl. viceprimar propune Consiliului local reprimirea dosarelor cuprinzand 
cereri ale tinerilor intre 18-35 ani pentru atribuirea in folosinta gratuita a cate 
300 mp loc de casa in perioada 1-15 nov. 2008. 
 Consiliul este de acord. 
 Consiliul local a analizat situatia sociala si financiara a solicitantilor de 
ajutoare de urgenta si a dat avizul favorabil pentru sustinerea materiala a 
urmatorilor: 

- Haidin Eugen – ajutor inmormantare; 
- Nicolae D. Nicolae – ajutor inmormantare; 
- Ciucure Petre – ajutor inmormantare; 
- Dumitru Petre – ajutor urgenta; 
- Nicolae Ion – ajutor urgenta; 
- Nicolae Nicolae – ajutor urgenta; 
- Ciucure Ion – ajutor urgenta; 
- Stefan Maria – ajutor urgenta; 
- Ene Dumitru – ajutor urgenta; 
- Calin George – ajutor urgenta; 
- Dumitrache Florentina – ajutor urgenta;  
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                SECRETAR COMUNA, 
 
 

 
 


