
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.03.2009, 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 consilierilor ordinea de zi a 

sedintei, astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare structura serviciu public apa; 
- Proiect hotarare aprobare infiintare functie administrator public; 
- Proiect hotarare aprobare incepere proceduri achizitie sediu 

administrativ primarie; 
- 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. 

Consilierii locali decid ca cele doua proiecte de hotarari privind PUZ sa 
fie discutate ultimele. 

La proiectul de hotarae privind structura serviciului public de apa, 
proiectul de hotarare apartine d-lui primar, iar documentele aferente au fost 
intocmite de responsabilii de resort. 

Din aceste documente reiese faptul ca se propune aprobarea 
regulamentului de functionare al serviciului, a caietului de sarcini si a 
organigramei. Odata aceste documente aprobate, se va putea trece la ultima 
etapa, si anume autorizarea serviciului de catre ANRSC. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca documentel prezentate pentru 

constituirea serviciului sunt absolut necesare, iar viitoarea operare a serviciului 
de catre primarie va fi in folosul localitatii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. consilier Ilie Ionel apreciaza ca documentatia aferenta serviciului de 
apa este intocmita in conformitate cu prevederile legale; de asemenea, spera ca 
locuitorii comunei sa respecte regulamentul de functionare, astfel incat sa nu se 
ajunga la sanctiuni. 

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 hotarare 

aprivind structura serviciului public de apa. 
Se discuta in continuare proiectul de hotarare privind infiintarea functiei 

de administrator public. Initiatorul a fost dl. primar, iar documenel aferente au 
fost redactate de catre responsabilii in domeniu. 

Din aceste materiale reiese ca se propune infiintarea la nivelul aparatului 
propriu de lucru al primarului comunei Stefanestii de Jos a functiei de 
administrator public, in conformitate cu prevederile legii 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Stefan Niculae nu este de acord cu proiectul de hotarare, 

consiliul local trebuind sa analizeze cu foarte multa atentie oportunitate 
infiintarii a inca unei functii in aceasta perioada de criza bugetara. 

Dl. consilier Dinca Nicolae declara ca nu vede necesitatea infiintarii 
aceste functii, atata vreme cat primarul si viceprimarul nu sunt depasiti de 
activitate. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca proiectul de hotarare ar 
trebui analizat intr-o sedinta viitoare. 

Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu 8 voturi impotriva si 4 voturi pentru, proiectul de hotarare este respins. 
In ceea ce priveste proiectul de hotarare privind achizitionarea unui nou 

sediu administrativ pentru primarie, acesta este initiat de catre 6 consilieri locali, 
iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 

Din aceste materiale rezulta ca, data fiind vechimea si lipsa de spatiu din 
actualul sediu al primariei, se propune achizitionarea unei cladiri noi, care sa 
corespunda din punct de vedere tehnic, logistic si arhitectonic destinatiei de 
sediu administrativ a primariei. Au existat atat memorii din partea salariatilor, 
nemultumiti ca lucreaza in birouri inghesuite (cca 2.5 mp/persoana), a 
consilierilor locali care nu dispun de o sala de sedinta adecvata, cat si temeri 
privind o eventuala lipsa de rezistenta seismica a cladirii (construita la inceputul 
secolului). 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca oportuna achizitionarea unui 

sediu nou pentru o primariei moderna; propune, totodata, ca expertiza cladirilor 
luate in considerare c aposibile sedii sa fie suportata de proprietarii acestora, 
spre a face economie la bugetul local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Dl. conslier Stefan Gheorghita propune ca mandatarul consiliului local in 
toate aceste proceduri sa fie dl. consilier local Parvu Aurel. 

Nemaifiind alte discutii la acest proiect al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta proiectul de 

hotarare privind demararea procedurilor in vederea achizitionarii unui nou sediu 
administrativ pentru primarie, cat si desemnarea mandatarului consiliului local. 

In continuare se iau in discutie cele doua proiecte de hotarare privind 
aprobarea de PUZ-uri. Consilierii locali considera ca este mai bine ca 
beneficiarii acestor PUZ-uri sa se prezinte in fata consiliului spre a sustine 
proiectele de investitii. 

Presedintele de sedinta supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, decide amanarea 

discutarii acestor doua proiecte de hotarari pana la urmatoarea sedinta. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Compania de salubritate Romprest propune ca persoanele in varsta de 

peste 75 ani sa plateasca pentru un contract de 12 luni doar contravaloarea unei 
singure luni de facturare, iar pentru casele de vacanta doar 6 luni din 12. 

Consiliul este de acord. 
Torrent Advertising solicita incheierea unui contract pe perioada de 1 an 

pentru spatiul pe care in ocupa in scoala din comuna 
Consiliul local este de acord, cu plata unei sume modice. 
SC. DRAGONARA T.P. SRL solicita aprobarea Consiliului local pentru 

desfasurarea pe raza comunei a activitatii de comercializare Fornetti, ca si 
utilizarea temporara pentru activitati comerciale a unei suprafete de 16 mp in 
parc, cu plata chiriei aferente. 

Consiliul este de acord. 
S.C. OPUS LAND solicita aprobarea esalonarii platii impozitului pentru 

2009. 
Consiliul este de acord. 
Dl. viceprimar propune organizarea la nivelul comunei Stefanestii de Jos 

a „lunii curateniei” pe raza localitatii. 
Consiliul este de acord. 
D-ra secretar inmaneaza alesilor locali formularele pentru declaratiile de 

avere si interese aferente anului 2008, care urmeaza sa fie completate si le pune  
in vedere sa le depuna pana in luna mai, pentru a fi timp sa fioe transmise la 
ANI. 

Dl. primar doreste sa se consemneze ca se vor consulta consilierii locali in 
ceea ce priveste bugetul local pentru anul 2009. 

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

 
PRESEDINTE SEDINTA,                       SECRETAR COMUNA, 

 


