
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.10.2009, 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. consilier Dinca Nicolae solicita propuneri pentru presedintele de 

sedinta. 
Dl. consilier  Ilie Ionel propune pe d-l consilier Joiman Nicolae. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l  consilier Joiman 

Nicolae preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta propune suplimentarea ordinii de zi astfel: 
- proiect hotarare aprobare sponsorizare SUPERCOM pentru 

modernizarea De 305; 
- Proiect hotarare validare consilier local. 
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 a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite 2010; 
- Proiect hotarare aprobare reorganizare SVSU; 
- Proiect hotarare aprobare a nomenclaturii stradale a comunei 

Stefanestii de Jos ; 
- Proiect hotarare aprobare privind acceptarea masuratorilor la 

dispensarul comunei Stefanestii de Jos; 
- Proiect hotarare aprobare contract de sponsorizare; 
- Proiect hotarare validare consilier local; 
- 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. 

Consiliul local declara ca sedinta nu e publica si nu se permite accesul 
publicului. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct , se supune la vot.  
Unanimitatea consilierilor prezenti sunt de acord ca sedinta sa nu fie 

publica si nu se permite accesul publicului. 
La primul punct al ordinii de zi, se propune validarea domnului consilier 

Catarama Gheorghe. 
Comisia de validare, in urmatoarea componenta, 
Stefan Niculae – presedinte 
Ilie Ionel – secretar 
Stefan Gheorghita – membru 
Mihaila Marius – membru; 
Gheorghe Cristian – membru. 
se retrage pentru a examina legalitatea validarii mandatului  dl consilier. 
In urma efectuarii acestei operatiuni, a fost validat cu unanimitate de 

voturi, mandatul domnului consilier Catarama Gheorghe . 
Dupa ce validarea mandatului a fost incheiata, d-ra Tudor Iulia, secretarul 

comunei, da citire juramantului ce va fi depus de catre consilier, dupa care 
consilier validat,  jura si apoi semneaza juramantul. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. Cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 
validarea mandatului de consilier local al d-lui Catarama Gheorghe. 
         Domnii consilieri Simionescu Adrian si Cristina Marian au instiintat 
Consiliul local ca nu pot fi prezenti la sedinta consiliului din motive personale. 
Consiliul este de acord 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare  privind taxele si 
impozitele locale pentru anul 2010 conform HG 956/2009 apartine d-lui primar, 
iar documentele aferente au fost redactate de responsabilii de resort. 
         Din aceste materiale, rezulta faptul ca prin HGR 956/2009 s-au stabilit 
nivelurile pentru impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Propunerea este ca 
la nivelul comunes Stefanesti de Jos sa se aplice nivelul stabilit prin acest act 
normativ, fara nici o majorare suplimentara. 
 Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca este oportuna mentinerea in 
anul fiscal 2010 a nivelurilor stabilite de Guvern conform HG 956/2009. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca trebuie avuta in vedere situatia 
de criza financiara actuala la nivel national, cresterea somajului printre locuitorii 
comunei si starea financiara precara a acestora, ca si faptul ca interesul bugetului 
este sa incaseze taxe si impozite si nu sa treaca la executari silite. 
 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 aprobare taxelor si impozitelor locale in comuna Stefanestii de Jos in 
anul 2010. 
  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 faptul ca, in conformitate cu legislatia in 
vigoare, la nivelul fiecarei localitati trebuie infiintat un serviciu voluntar pentru 
situatii de urgenta. In comuna Stefanestii de Jos acest servciu a fost infiintat prin 
HCL 13/2008, iar acum se impune reorganizarea acestuia. 
 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca, avand in vedere hotararea 
Consiliului local nr. 13/2008 privind infiintarea acestui serviciu, in conformitate 
cu prevederile legale, trebuiesc aduse unele modificari, proiectul de hotarare este 
binevenit, pentru ca serviciul existent sa devina operational. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca reorganizarea acestui 
serviciu voluntar pentru situatii de urgenta este o necesitate absoluta 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 
privind reorganizarea SVSU. 
          La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare  privind 
aprobarea masuratorilor la dispensarul comunei Stefanestii de Jos apartine d-lui 
viceprimar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in 
domeniu. 
 Din aceste materiale rezulta ca, pentru intabularea dreptului de proprietate 
al comunei Stefanestii de Jos pentru dispensarul din localitate si pentru terenul 
aferent, Consiliul local trebuie sa aprobe suprafata rezultata din masuratori. 

Dl viceprimar Paraschiv Eugen mentioneaza faptul ca, din anul 1999 si 
pana in prezent, nu s-au efectuat actualizari ale domeniului public, desi unele 
elemente cuprinse in acest inventar au suferit modificari; s-au efectuat 
masuratori cadastrale la unele suprafate deja incluse in inventar in vederea 
intabularii, iar suprafata e diferita fata de cea existenta in 1999. Drept urmare, 
este necesara adoptarea unei hotarari a Consiliului local pentru a se aproba 
suprafata rezultata dinmasuratori, inv ederea intabulari dreptului de proprietate 
al comunei Stefanesti de Jos pentru dispensarul uman. 



 
Avand in vedere cele prezentate la acest punct al ordinii de zi, 

presedintele de sedinta supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind acceptarea masuratorilor cadastrale la dispensarul uman al comunei 
Stefanestii de Jos. 
          La urmatorul punct al ordinii de zi, - contractul de sponsorizare  pentru 
modernizarea De 305 - proiectul de hotarare apartine domnului primar, iar 
documentele aferente apartin responsabililor de resort. 
 Din aceste materiale rezulta ca se propune Consiliului local aprobarea 
unui contract de sponsorizare, intre Consiliul local si SUPERCOM SA, prin care 
acestia din urma se ofera sa reabiliteze De305, in schimbul afisarii de bannere 
publicitare privind realizatorul lucrarii. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Domnul consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca reabilitatea acestui drum 
este in interesul comunei facilitand  dezvoltarea infrastructurii rutiere interne. 

Este de acod cu proiectul de hotarare. 
Domnul viceprimar Paraschiv Eugen considera ca modernizarea acestui 

drum este absolut necesara pentru cetatenii comunei. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Avand in vedere cele prezentate la acest punct al ordinii de zi, 

presedintele de sedinta supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind aprobarea sponsorizarii de catre SC SUPERCOM SA privind 
modernizarea De305 al comunei Stefanestii de Jos.  
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare aprtine d-lui primar, 
iar documentele aferente apartin responsabililor de resort. 
 Din aceste materiale, rezulta ca a fost intocmita documentatia pentru 
aprobarea denumirii de strazi in Complexul rezidential Cosmopolis. 
 Tinand cont de documentele prezentate, presedintele de sedinta solicita 
inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca documentele sunt intocmite in 
conformitate cu prevederile legale si ca este necesara atribuirea de denumiri 
străzilor cu regim de drum privat, situate in interiorul Complexului Rezidential 
Cosmopolis. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Mihaila Marius apreciaza ca strazile cu regim de drum privat 
din cartierul rezidential Cosmopolis au denumiri frumoase. 
 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 atribuirea de denumiri de strazi pe raza administrativ-teritoriala a 
comunei Stefanestii de Jos (complexul Cosmopolis). 



 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 D-na Paraschiv Vasile solicita un aviz de oportunitate PUZ 
 Consiliul local este de acord . 
 Societatea VODAFONE solicita un aviz de oportunitate pentru 
construirea unei retele de telecomunicatii din fibra optica. 
 Consiliul local este de acord cu cererea societatii Vodafone, intrucat este 
benefica pentru cetatenii comunei Stefanestii de Jos existenta unor retele de inalt 
standard. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 


