
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.11.2009, 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.  
Viceprimarul comunei, dl. Paraschiv Eugen, propune suplimentarea 

ordinii de zi astfel: 
- proiect hotarare aprobare regulament schema ajutor de stat 

regional; 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget 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 rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare regulament schema ajutor de stat regional; 
- Proiect hotarare aprobare plan analiza si acoperire a riscurilor; 
- Proiect hotarare aprobare reziliere partiala constract concesiune; 
- Proiect hotarare aprobare dare in administrare teren 1000 mp sala de 

sport catre CNI; 
- 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. 

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 rectificarea de buget se impune de 
includerea in buget a urmatoarelor sume: 



- 139.000 RON cote defalcate din impozitul pe venit pentru cheltuieli de 
personal in invatamant; 

- 700.000 RON cote defalcate din impozitul pe venit; 
- 165.621 RON venituri din impozite locale; 
- 100.000 RON venituri din amenzi; 
- 13.000 RON subventii; 
- 57.621 RON borderou scaderi impozit venituri si teren; 
Pentru aceste sume au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- 139.000 RON cheltuieli personal in invatamant; 
- 171.000 RON rectificare cheltuieli curente; 
- 50.000 RON ajutoare de urgenta; 
- 700.000 RON pietruire drumuri; 

TOTAL BUGET RECTIFICAT: 11.933.433 RON 
 Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri 
la cuvant. 
 Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca rectificarea de buget este bine 
venita, sumele destinate acordarii de ajutoare de urgenta fiind mai mult decat 
oportune pentru ajutorarea locuitorilor nevoiasi. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Ionel este de acord cu proiectul de hotarare, cu atat mai 
mult cu cat acopera si cheltuielile de personal pentru profesori. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea consilierilor prezenti, se adopta hotararea privind 
rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii in 
domeniu. 
 Din materialele prezentate, rezulta ca se propune consiliului local, spre 
aprobare, un regulament-schema de ajutor de stat, prin care investitiile care 
depasesc 800.000 euro pe raza comunei sa beneficieze, in conditiile Codului 
fiscal, de anumite reduceri la taxele si impozitele locale, in functie de o serie de 
criterii, cum ar fi: 

- valoarea investitiei; 
- numarul de personal angajat; 
- sectorul de activitate; 
- zona fiscala in care este amplasata investitia. 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca prin aplicarea acestei scheme 
de ajutor de stat se va stimula atragerea de investitii pe raza comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca astfel se asigura ajutorarea 
investitorilor, prin aceste facilitati se asigura colectarea unei anumite cote de 
impozite, mai bine decat nimic. 



 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 schema de ajutor de stat la nivelul comunei Stefanestii de Jos. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarae apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii de resort. 
 Din materialele prezentate reiese ca prin HG 1124/2007, coroborat cu HG 
785/2009, s-a stabilit exproprierea pentru cauza de utilitate publica (extindere 4 
benzi Centura Bucuresti Nord) a d-nei Radulescu Maria, pentru imobilul situat 
in comuna Stefanestii de Jos, la intersectia DJ200 cu Soseaua de Centura; 
terenul aferent imobilului expropriat este in suprafata de 72 mp. Terenul in 
cauza face parte din cel concesionat catre d-na Radulescu Maria prin HCL 
17/2002 si HCL 14/2004. 
 Conform prevederilor OUG 54/2006, privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica, contractul de concesiune va fi 
denuntat unilateral, pentru suprafata de teren afectata de expropriere (in cazul de 
fata cei 72 mp, conform planului de amplasament). 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca problema supusa discutiei 
trebuie tratata in conformitate cu prevederile legale. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristina Marian considera ca trebuie respectate prevederile 
legale in ceea ce priveste extinderea Soselei de Centura si drepturile 
concesionarilor. 
 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 privind 
rezilierea unilaterala partiala a contractului de concesiune incheiat intre 
Consiliul local Stefanestii de Jos si d-na Radulescu Maria. 
 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 supune aprobarii Consiliului local 
planul local de analiza si acoperire a riscurilor. 

La nivelul comunei Stefanestii de Jos trebuie elaborat un plan de analiza 
si acoperire a riscurilor, prin intermediul caruia se realizeaza masurile si 
activitatile tehnice si organizatorice preventive, de pregatire, in vederea 
conducerii unitare a activitatilor in situatii de urgenta, stabilirea procedurilor de 
interventie operativa pentru protectia sanatatii si a vietii cetatenilor, reducerii 
pierderilor de bunuri materiale, protejarii factorilor de mediu. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca se impune pregatirea populatiei 

la nivel local pentru contracararea efectelor negative in cazul unor dezastre 
naturale. 



Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca binevenite orice masuri de 

aparare a populatiei. 
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 planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Stefanestii 
de Jos. 

La ultimul 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, pentru realizarea unei Sali de sport in 
comuna, se impune darea in administrare a terenului aferent catre Compania 
Nationala de Investitii de toata durata realizarii proiectului. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl consilier gheorghe Cristian apreciaza ca o sala de sport este spre binele 

copiilor din comuna, asigurand o stare de sanatate corespunzatoare, ca urmare 
trebuie urmate toate procedurile legale privind construirea acesteia.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian sustine ca aceasta dare ina dministrare 

urmeaza regulile programului de finantare prin termediul caruia se va realiza 
acea sala de sport. 

 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 darea in administrare catre Compania Nationala de Investitii a suprafetei 
de 1000 mp pentru construirea unei Sali de sport. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Simion Petrisor solicita inchirierea a 10 mp pentru amplasarea unui 

chiosc florarie. 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
 

  
 
 
 


