
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 27.02.2009, la sedinta ordinara a Consiliului local 
Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
Dl. decan de varsta Dinca Nicolae, la ora 14.45 constata ca in sala sunt 

prezenti doar 5 consilieri, desi sedinta fusese anuntata pentru ora 14.00. 
Consilierii prezenti: 
- Dinca Nicolae; 
- Cristina Marian; 
- Mihaila Marius; 
- Paraschiv Eugen; 
- Joiman Nicolae. 
Constatand ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 40 din legea 

nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile 
si completarile ulterioare, decanul de varsta declara ca sedinta nu se poate 
desfasura, intrucat nu sunt prezenti minim 7 consilieri. 

La ora 14.50 sosesc si ceilalti consilieri, fiind intrunit cvorumul cerut de 
lege. 

Dl. consilier Dinca Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si constata 
prezenta in sala a majoritatii consilierilor. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii consilierilor ordinea de zi a 
sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare aprobare asociere CJ Ilfov pentru realizare societate 
transport persoane. 

- Proiect hotarare aprobare dare in administrare teren pentru statia de 
gaze. 

- 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 redactate de responsabilii in domeniu. 



Din prezentarea d-lui primar reiese ca este posibil ca in viitorul apropiat, 
RATB sa nu mai circule in Ilfov. In acest caz este nevoie de o societate de 
transport care sa preia traficul de pasageri la nivelul judetului, intrucat nu ne 
putem baza doar pe maxi-taxi. Pentru cetatenii care vor solicita reduceri si se vor 
incadra in situatiile prevazute de lege, costul abonamentelor va fi suportat de 
Consiliul Local. 

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

Dl. consilier, Aurel Parvu, propune ca aceasta asociere sa se extinda si la 
achizitionarea de masini in comun pentru localitatile limitrofe. De asemenea, 
pentru aceasta societate, s-ar putea stabili un orar de functionare al autobuzelor 
corespunzator necesitatilor fiecarei localitati in parte.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar, Paraschiv Eugen, sustine proiectul de hotarare cu atat mai 

mult cu cat concurenta poate influenta operatorul de maxi-taxi sa 
imbunatateasca serviciile si sa reduca preturile. 

Dl. consilier, Stefan Niculae, apreciaza ca infiintarea acestei societati de 
transport este benefica pentru locuitorii comunei si este posibil sa aduca chiar 
profit. In aceasta situatie, primaria poate avea control asupra serviciului de 
transport public.  

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 asocierea Consiliului Local Stefanestii de Jos cu Consiliul Judetean Ilfov 
in vederea constituirii unei societati de transport persoane.  

La urmatorul 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 reiese faptul ca se propune darea in administrare 
catre S.N.P.G.N Transgaz Medias a terenului in suprafata de 1.100 m2 situati in 
tarla 41, parcela A348/1/4 lot 1, in vederea realizarii statiei de reducere presiune 
gaze. 

Dl. primar propune ca aceasta dare in administrare sa fie facuta pentru 10 
ani cu posibilitatea de prelungire. 

Dl. viceprimar mentioneaza faptul ca  S.N.P.G.N Transgaz Medias detine 
monopolul in domeniul operarii sistemului national de gaze; pentru operarea 
sistemului de gaze din comuna este absolut necesar sa existe o statie de reducere 
presiune gaz. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier, Stefan Niculae, sustine ca functionarea retelei de gaze este 

in interesul comunei; alocarea suprafetei de 1.100 m2  pentru statia de reducere 
presiune gaz este justificata. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. consilier, Cristina Marian, apreciaza ca perioada de 10 ani pentru care 
se propune a fi incheiata darea in administrare este oportuna, permitand 
realizarea investitiei si urmarirea modului in care aceasta se amortizeaza in timp. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemafiind 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 a suprafetei de 1.100mp catre S.N.P.G.N Transgaz 
Medias in vederea realizarii unei statii de reducere a presiunii gazelor.  

La punctul Diverse se discuta cererile adresate Consiliului Local: 
S.C Rewe Romania S.R.L solicita amplasarea unui panou luminos in 

scopuri publicitare cu achitarea taxelor prevazute de lege.  
Consiliul este de acord. 
Dl. Negoescu Costel solicita autorizatie de functionare pe raza comunei a 

S.C. Stefanestii de Jos Com S.R.L. 
Consiliul este de acord. 
Dl. Chifiriuc Stefan solicita autorizatie de functionare pe raza comunei a 

unui atelier de prelucrare marmura. 
Consiliul solicita sa se prezinte proiectul pentru acest atelier si alte date 

suplimentare pentru identificarea locatiei.  
Dl. Parvu Dumitru solicita autorizatie de functionare pentru o spalatorie 

masini. 
Consiliul Local solicita sa se prezinte actele firmei, avizul de la mediu si 

documentele pentru statia de epurare.  
D-na Andreias Elena solicita Consiliului rezolvarea problemei trotuarelor. 
Consiliul Local declara ca a luat la cunostinta si ca se va tine seama de 

aceasta propunere la viitoarele investitii. 
Dl. consilier, Parvu Aurel, propune achizitionarea unui spatiu in care sa isi 

desfasoare activitatea Primaria si Consiliul Local. 
Consiliul Local, in unanimitate decide: 
- Achizitionarea unui spatiu nou pentru primarie; 
- Desemnarea unui consilier (Parvu Aurel) care sa reprezinte Consiliul 

Local la toate procedurile preliminare achizitiei; 
- Sa se angajeze un avocat care sa urmareasca realizarea prevederilor 

legale de achizitie a acestui spatiu in cele mai avantajoase conditii 
pentru institutie; 

- Demararea procedurilor preliminare achizitiei in conditiile legii. 
 
Toti consilierii prezenti au semnat in minuta de sedinta. 
 

Dl. consilier, Stefan Niculae, solicita: 
- Sa se prezinte o situatie exacta a islazului comunal, aceasta fiind 

necesara in vederea atribuirii locurilor de casa; 



- Situatia contractelor atribuite de la inceputul mandatului (iulie – 
decembrie 2008); 

- Verificarea situatiei juridice a imprejmuirii realizate la depozitul din 
strada Zorilor; 

- Firma care isi desfasoara activitatea in Scoala Stefanestii de Sus sa 
intre in legalitate sau sa paraseasca locatia in termen de 5 zile; 

- Angajatii administrativi ai primariei sa poarte o uniforma cu datele de 
identificare; 

- Viceprimarul sa prezinte un raport de activitate; 
- La urmatoarea sedinta sa se reevalueze situatia organigramei. 

 
Viceprimarul comunei solicita consilierilor sa prezinte si ei rapoartele de 
activitate. 
 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa 
sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA   SECRETAR COMUNA
   


