
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.07.2009, 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. 
Dl. Dinca Nicolae solicita propuneri pentru presedintele de sedinta. 
Dl. consilier Dinca Nicolae propune pe dl. consilier Gheorghe Cristian. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Gheorghe 

Cristian este ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii suplimentarea ordinii de zi astfel: 
- Proiect hotarare aprobare amenzi si traseu camioane grele. 
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 hotarare aprobare pret apa potabila; 
- Proiect hotarare aprobare amenzi si traseu camioane grele. 

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 d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
Din aceste materiale, rezulta urmatoarele: in anul 2009 s-a infiintat la nivelul 
comunei Stefanestii de Jos serviciul public de alimentare cu apa, dat fiind 
necesitatea de a asigura accesul locuitorilor la apa potabila. Prin avizul nr. 
4904424/19.05.2009, ANRSC a avizat un pret de 1.56 RON/mc de apa potabila, 
atat pentru consumatorii casnici cat si pentru cei economici si industriali. 
 Luand in considerare acest aviz, ca si intreaga documentatie intocmita 
pana in prezent, se impune aprobarea de catre Consiliul local a pretului/mc de 
apa potabila livrat populatiei prin sistemul public de alimentare cu apa 
Stefanestii de Jos. Hotararea de aprobare a pretului este ultimul document 
necesar in vederea depunerii cererii de licentiere la ANRSC. 



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

Dl. consilier Cristina Marian este de parere ca pretul avizat de ANRSC si 
propus spre aprobare Consiliului local este acceptabil, putand fi suportat 
financiar de catre cetatenii comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Gheorghita sustine ca, asa cum prevad normele legale 

in vigoare, pretul avizat de ANRSC, respectiv 1.56 RON/mc, trebuie aprobat de 
catre Consiliul local; de asemenea, valoarea propusa se incadreaza in limite 
rezonabile pentru locuitori. 

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 pretului/mc de apa potabila. 
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 ca  la nivelul comunei s-au stabilit o serie de norme 
de convietuire sociala, pentru nerespectarea carora au fost stabilite o serie de 
amenzi contraventionale. Tinand cont de lucrarile care se executa la autostrada 
Bucuresti-Brasov, multe camioane foarte grele, transportand materiale de 
constructii, tranziteaza localitatea, afectand reteaua de drumuri (proiectata 
pentru o masa maxima autorizata de 7.5 tone) ca si locuintele cetatenilor. Aceste 
transporturi agabaritice se efectueaza in principal pe timpul noptii si constituie 
totodata o sursa de poluare fonica, care afecteaza conditiile de trai ale 
locuitorilor. Pentru aceste considerente, propun sa se interzica accesul acestor 
camioane grele prin localitatea Stefanestii de Jos, circulatia urmand sa se 
desfasoare pe o ruta ocolitoare. 
 Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri 
la cuvant. 
 Dl. consilier Negoescu Cristian considera ca stabilirea unui traseu ocolitor 
pentru autocamioanele de mare tonaj este absolut necesar pentru ca drumurile 
din localitate sa nu mai fie afectate de transporturile agabaritice de pe santierul 
autostrazi Bucuresti-Brasov. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine ca amenzile aplicate in cazul 
nerespectarii acestui traseu sa fie intre 1500-2500 RON. 
 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 stabilirea unui traseu ocolitor si a amenzilor contraventionale pentru 
transporturile agabaritice. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



 Se prezinta consilierilor studiul de oportunitate pentru viitorul PUG al 
localitatii. 
 Consilierii, in unanimitate, sunt de acord cu acest studiu. 
 Dl. Gheorghe Cristian propune redistribuirea nr. de licente pentru taxi: si 
anume, 12 pentru firme si 8 pentru persoanele fizice autorizate. 
 Dl. primar propune ca o firma sa nu poata obtine mai mult de 6 licente 
taxi. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 

 
 

 
 


