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Incheiat astazi, 07.05.2009, la sedinta extraordinara 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 suplimentarea ordinii de zi astfel: 

- Proiect hotarare aprobare criterii si modalitati de ocupare a functiei de 
administrator public. 

Se supune la vot aprobarea suplimentarii ordinii de zi. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea 

ordinii de zi a sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi: 

- Proiect hotararea aprobare pret si incheiere contract de vanzare-cumparare 
sediu administrativ; 

- Proiect hotarare aprobare criterii si modalitati de ocupare a functiei de 
administrator public; 

- Diverse. 
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 
consilierilor, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste documente reiese ca in data de 29.04.2009 s-au purtat 
negocierile privind pretul pentru imobilul identificat ca sediu administrativ situat 
in sos. Stefanesti nr. 131; in urma negocierilor, s-a ajuns la pretul de 1.600.000 
euro in lei la cursul zilei in care se efectueaza tranzactia. De asemenea, se 
propune incheierea contractului de vanzare-cumparare la notar, si trebuie 
desemnat o persoana care sa reprezinte institutia in fata notarului public.  

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Domnul consilier Stefan Niculae apreciaza ca pretul negociat este 

convenabil comparativ cu cele existente la nivelul localitatii, considerand 



primarul drept reprezentant al institutiei pentru contactul de vanzare-cumparare, 
in calitate de de ordonator principal de credite.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Joiman Nicolae considera ca negocierea a fost benefica 

pentru stabilirea pretului, intrucat acesta a scazut cu 200.000 de euro de la 
valoarea de pornire, in favoarea primariei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Cristina Marian este de acord cu achizitia noului imobil 

si cu pretul acestuia. Motivatia acestei opinii consta in faptul ca imobilul in 
cauza se afla in centrul comunei, iar destinatia acestuia va putea fi 
multifunctionala – va reprezenta atat sediul administrativ al primariei cat si casa 
de cultura a comunei Stefanestii de Jos. Achizitia noului sediu este un imperativ, 
intrucat imobilul care gazduieste actualul sediu este vechi si impropriu pentru o 
buna desfasurare a activitatii administratiei publice locale. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca achizitia este oportuna 

intrucat imobilul poate avea dubla destinatie – primarie si casa de cultura, 
propunand primarul drept reprezentat al comunei in cazul contractului de 
vanzare-cumparare. Astfel, noua achizitie va reprezenta o investitie apreciabila 
pentru comuna. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Analizand situatia existenta a comunei, care nu dispune momentan de o 

casa de cultura, structura si proiectul tehnic al constructiei, ca si spatiul 
excedentar pentru a fi folosit doar pentru sediu administrativ al primariei si 
Consiliului Local, domnul primar Anghel Rababoc propune ca in imobilul ce se 
va achizitiona sa functioneze pe viitor si casa de cultura, iar la destinatia 
acestuia, in eventualitatea adoptarii proiectului de hotarare, sa se adauge „alte 
activitati”.  
   Domnul consilier Dinca Nicoale considera ca la nivelul comunei este 
necesara o casa de cultura, iar includerea acesteia in destinatia imobilului 
achizitionat va presupune eliminarea unei cheltuiali suplimentare precum si 
realizarea unui obiectiv de investitii necesar pentru comuna. Destinatia finala a 
imobilului se va putea stabili si ulterior achizitiei, in baza unei noi expertize de 
specialitate. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Domnul viceprimar Paraschiv Eugen mentioneaza faptul ca unificarea a 
doua obiective de investitii (sediu pentru primarie, Consiliul Local si casa de 
cultura) reprezinta o economie semnificativa la buget. Intrucat structura cladirii 
permite realizarea celor doua destinatii, practic se va realiza o singura cheltuiala 
pentru doua sedii.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Ilie Victor sustine faptul ca, in urma vizitarii imobilului 

de catre consilieri, ca si studierii proiectului tehnic, este posibil includerea 
destinatiei de casa de cultura in acelasi sediu, realizandu-se astfel o economie 
necesara la buget si o investitie necesara, importanta pentru comuna. 



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 pretului imobilului, de incheiere a contractului de vanzare-cumparare 
si de desemnare a reprezentantului institutiei in fata notarului public. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind criteriile si 
modalitatile de ocupare a functiei de administrator public. Aceasta initiativa 
apartine domnului primar, iar raportul de specialitate a fost intocmit de catre 
responsabilii in domeniu. 

Astfel, se prezinta conditiile generale de participare la concurs, faptul ca 
postul va fi de personal contractual, guvernat de Codul Muncii, precum si 
principalele atributii aferente postului. 

In baza materialelor prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri la 
cuvant. 

Domnul consilier Gheorghe Cristian este de acord cu criteriile de ocupare 
a functiei de administrator public, intrucat acestea sunt conforme cadrului legal 
si necesitatilor mediului administrativ al comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Domnul viceprimar Paraschiv Eugen considera ca desfasurarea unui 

concurs de selectie in acest sens este conform legii, iar criteriile de ocupare a 
functiei corespund necesitatilor administratiei publice 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 criteriile, modalitatile de ocupare si atributiile postului de administrator 
public. 

La punctul Diverse se discuta cererile adresate Consiliului Local.  
S.C. Astra Imobiliare solicita un aviz de principiu pentru emiterea 

certificatului de urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal la Consiliul Judetean. 
Consiliul considera ca nu sunt date suficiente pentru o corecta apreciere si 

decide amanarea discutiei pentru sedinta urmatoare, in vederea obtinerii de 
clarificari. 

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