
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 21.08.2009, 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 consiliului ordinea de zi: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare contract; 
- Proiect hotarare aprobare modificare organigrama; 

Diverse. 
Se supune la vot. 
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 responsabilii in domeniu. 

Din aceste documente reiese ca rectificarea bugetului local este impusa de 
realocarea sumei de 350.000 RON din totalul de 10.873.433 Ron cu o noua 
destinatie: efectuare lucrari in folosul comunitatii. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian considera ca strangerea gunoaielor de pe 

domeniul public al localitatii este absolut necesara, fiind impusa pe considerente 
igienico-sanitare. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca ecologizarea comunei este 

binevenita si trebuie facuta cat mai repede. 
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 rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, expunerea de motive apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsbilii in domeniu. 



Din aceste materiale rezulta ca SC PETROCONSTRUCT GROUP S.R.L. 
solicita punerea la dispozitie a unei suprafete de teren degradat, cu dorinta de a 
exploata pamant de umplutura pentru autostrada Bucuresti-Brasov, (societatea 
sa excaveze solul degradat pana la adancimea de 5-6m, sa umple groapa cu 
pamant fertil, dupa care suprafata exploatata sa fie redata Consiliului Local ca 
suprafata de teren agricol), s-a considerat ca pentru asemenea exploatare se 
preteaza terenul aflat in T3 A10 (rovina). 

Acest teren in suprafata de 10 ha, situat in T3 A10, se afla in domeniul 
privat al comunei Stefanestii de Jos (izlaz). Excavarea se va face pana la 
adancimea de 5-6 m dupa care se va umple cu pamantul brun inlaturat de pe 
traseul autostrazii. Suprafata de teren exploatata va fi redata comunei Stefanestii 
de Jos la expirarea contractului de asociere, ca suprafata de teren arabil.  

Se propune asocierea Comunei Stefanestii de Jos- prin consiliul local cu 
SC PETROCONSTRUCT GROUP SRL, in vederea readucerii la exploatare a 
gricola a unei suprafete de 9 ha din izlazul comunal, teren degradat, cate 
3.3ha/etapa de exploatare. Durata asocierii va fi de 1 an, cu posibilitate de 
prelungire. Asociatul va realiza lucrari de intretinere drumuri comunale, la 
raportul de 0.75 RON/mc excavat. De asemenea, se constituie comisia de 
monitorizare a contractului de asociere, cu urmatoarea componenta: Gheorghe 
Cristian, Stefan Gheorghita, Dinca Nicolae, Mihaila Marius, Ilie Ionel.  

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Joiman Nicolae apreciaza ca o asemenea asociere ar aduce 

beneficii comunei, atat prin redarea exploatarii agricole a unei suprafete din 
izlaz, cat si prin activitatile de intretinere a drumurilor comunale. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca prina ceasta asociere se vor 

realiza lucrari la drumurile comunale fara a cheltui bani de la bugetul local, ceea 
ce este bine pe timp de criza. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti (dl. viceprimar Paraschiv 

Eugen s-a abtinut de la vot) se adopta hotararea privind asocierea comunei 
Stefanestii de Jos- prin consiliul local cu SC PETROCONSTRUCT GROUP 
SRL in vederea exploatarii si redarii circuitului agricol a unei suprafete de 9 ha 
izlaz comunal. 

La ultimul 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 rezulta ca in momentul de fata, toate posturile de 
asistent personal al persoanei cu handicap existente in organigrama primariei 
sunt ocupate. Ca urmare, se propune infiintarea a 13 noi posturi, care sa permita 
acordarea acestei facilitati prevazute de lege pentru persoanele cu handicap. 

Presedintele de sedinta solicita pararea d-lor consilieri. 



Dl. consilier Dinca Nicolae, care face parte din comisia care efectueaza 
anchetele sociale, constata ca in ultima vreme au fost mai multe cereri de 
angajare asistenti personali ca de obicei. Ca urmare, se impune crearea de 
posturi suficiente care sa acopere nevoile unei categorii de persoane cu nevoi 
speciale. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Parvu Aurel sustine proiectul de hotarare, pe considerentul ca 

in localitate exista multe persoane cu dizabilitati, carora trebuie sa li se asigure 
drepturle si facilitatile prevazute de lege. Ca urmare, crearea de posturi pentru 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap este pe deplin justificata. 

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

privind aprobarea noii structuri a organigramei si a statului de functii pentru 
personalul contractual la nivelul primariei Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. consilier Stefan Niculae este nemultumit de activitatea directorului 

scolii, care a plecat in concediu neglijand o adresa in vederea atragerii de 
fonduri europene. De asemenea, considera ca scolile nu sunt pregatite pentru 
inceperea noului an scolar si deschiderea cursurilor. 

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

 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                             SECRETAR COMUNA, 
 
 

 


