
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 29.09.2009, 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. 
Secretarul comunei propune d-lor consilieri suplimentarea ordinii de zi 

astfel: 
- proiect hotarare luare la cunostinta demisie consilier local; 
- proiect hotarare aprobare sponsorizare; 
Presedntele de sedinta supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea 

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

- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2010; 
- Proiect hotarare aprobare incheiere ccm/acord colectiv; 
- Proiect hotarare aprobare despagubiri izlaz; 
- Proiect hotarare aprobare schema regulament schema ajutor de stat; 
- Proiect hotarare luare la cunostinta demisie consilier local; 
- Proiect hotarare aprobare sponsorizare; 
- 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 materiale rezulta ca se propuen aprobarea planului de ocupare 
a functiilor publice pentru anul 2010. Se mentine situatia de anul trecut. Exista 
avizul ANFP pentru proiectul de plan de ocupare a functiilor publice pentru anul 
2010. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 



Dl. conslier Stefan Niculae propune desiintarea functiilor publice vacante 
din cadrul organigramei si sa fie aprobate doar cele ocupate, pe motivul ca unii 
angajati nu isi fac treaba. 

Dl. consilier Parvu Aurel considera ca acest plan de ocupare fiind stabilit 
anual si existand deja un aviz din partea ANFP, ar trebui pastrate toate functiile 
publice, asa cum se propune. 

Dl. consilier Ilie Victor sustine ca orice angajare pe functii publice sa se 
faca doar cu avizul Consiliului local. 

Dl. consilier Joiman Nicolae sustine punctul de vedere al d-lui consilier 
Stefan Niculae. 

Nemaifiind alte puncte de vedere, se supune la vot: cu 11 voturi „pentru”, 
se aproba planul de ocupare a functiilor publice din institutie, pentru anul 2010, 
in forma prezentata in proiectul de hotarare (3 voturi contra: Stefan Niculae, 
Joiman Nicolae, Gheorghe Cristian – acestia doresc sa se elimine functiile 
publice vacante). 

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 reiese faptul ca se propune incheierea unui acord 
colectiv/contract colectiv de munca la nivelul institutiei pentru anul 2010 si 
desemnarea primarului la semnarea acestor documente. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca incheierea acestui act este in 

conformitate cu prevederile legale, iar primarul trebuie sa urmareasca activitatea 
angajatilor. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca incheierea actelor in cauza este 

justificata. 
Este de acord cu proietul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta proiectul de 

hotarare privind incheierea ccm/acord colectiv. 
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 documente reiese ca se propune consiliului local aprobarea sau 

respingerea despagubirilor oferite de catre CNADNR pentru izlazul comunal 
afectat de exproprieri pentru construirea autostrazii Bucuresti-Brasov. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian considera ca acceptarea despagubirilor 

oferite este benefica, intrucat acesti bani snt de folos bugetului local pe timp de 
criza. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihaila Marius apreciaza ca oportuna acceptarea acestor 

despagubiri. 



Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian este de acord cu proiectul de hotarare, 

banii obtinuti urmand a fi folositi in interesul comunei. 
Nemaifiind alte discutii la acest punt al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se accepta despagubirile 

oferite pentru exproprierea izlazului comunal. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii de resort. 
Din aceste materiale rezulta ca se propune aprobarea unei scheme locale 

de ajutor de stat pentru intreprinzatorii care investesc minim 800.000 de euro, 
avand reducere la impozitul pentru teren/cladiri pentru o perioada de 5 ani, iar la 
apartamente pentru maxim 3 ani, pana la vanzarea lor catre beneficiarii finali. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl consilier Stefan Niculae, sustinut de ceilalti consilieri, propune 

amanarea aprobarii schemei pana cand investitorii vor depune cereri in acest 
sens. 

Presedintele de sedinta supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se respinge proiectul de 

hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de stat local la nivelul 
comunei. 

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 aeste materiale rezulta ca se propune aprobarea unui contract de 
sponsorizare din partea SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA catre Consiliul 
local Stefanestii de Jos avand ca obiect oferirea de mana de lucru calificata 
pentru realizarea obiectivului « vestiare complex sportiv Stefanestii de Jos ».  
 Dl presedinte de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae este de acord cu proiectul de hotarare 
deoarece, bugetul local nu poate sustine aceasta cheltuiala, iar sponsorizarea este 
bine venita. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca aceasta sponsorizare este 
oportuna pentru comunitate. 
 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 contractului de sponorizare. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta demisia d-lui consilier Parvu 
Aurel, in vederea luarii act de catre Consiliul local si declararea vacant a locului 
sau. 
 In data de 23.09.2009, dl Parvu Aurel si-a depus demisia din functia de 
consilier local, urmand sa desfasoare activitatea de administrator public. 
 Dl consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca trebuie urmate procedurile 
legale in cazul demisiei d-lui consilier Parvu Aurel. 



Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitate voturilor consilierilor prezenti se ia act de demisia d-lui 

consilier Parvu Aurel si se declara vacant locul ocupat de dansul in consiliul 
local. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
SC. AGROMEC SA solicita inchirierea spatiului de parcare situat in fata 

institutiei. 
Consiliul local solicita determinarea exacta a terenului si efectuarea unei 

schite. 
D-na Anghel Maria solicita aviz de functionare pentru restaurant. 
Consiliul local este de acord. 
Dl. Stan Daniel solicita un aviz de functionare pentru un depozit de 

lemne. 
Consiliul local urmeaza sa analizeze in fapt situatia pana la sedinta 

urmatoare. 
SC. FRESH AIR SRL solicita eliberarea unui aviz de oportunitate pentru 

PUZ. 
Consiliul este de acord. 
Dl. consilier Stefan Niculae solicita o situatie cu concediile medicale ale 

salariatilor din cadrul primariei si o foaie de prezenta pentru cei care au fost la 
servici. Mai doreste sa infiinteze o comisie de verificare a activitatii salariatilor 
sau condica de prezenta. 

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