
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 23.12.2009, 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.  
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget; 
- Proiect hotarare aprobare sponsorizare; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama aparat propriu – functii publice; 
- 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: 

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

- 311.750 RON (retrageri ajutor social); 
- 125.676 RON (sume pentru plata salariilor asistentilor personali); 
- 153.079 RON cote defalate din impozitul pe venit; 
- 320.431 RON impozit cladiri persoane juridice; 
- 39.388 RON impozit teren persoane juridice; 
- 60.000 RON concesiuni si inchirieri; 
- 5.000 RON alte venituri; 
- 5.000 RON sprijin la constituirea familiei; 
- 1.000 RON trusou nou-nascuti; 



Pentru aceste sume au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
- 16.180 RON cheltuieli personal in invatamant; 
- 142.117 RON salarii asistenti personali ai persoanelor cu handicap; 
- 5.000 RON sprijin la constituirea familiei; 
- 250.707 RON materiale si prestari servicii administratie; 

TOTAL BUGET RECTIFICAT: 12.347.437 RON 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Dina Nicolae considera ca rectificarea bugetara este 
justificata, in conditiile includerii in buget sumele virate de administratia 
financiara Ilfov, precum si a celor provenite din incasari de taxe si impozite. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca este absolut necesar a se 

efectua rectificarea bugetului local, atat pentru a include in buget sumele virate, 
cat si a reglarii conturilor bugetare existente. 

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, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii de resort. 
Din aceste materiale, rezulta ca modificarea organigramei se imune de 

transformarea unei functii publice din referent clasa III grad principal treapta 2 
in consilier clasa I grad principal asistent treapta 2. Pentru transformarea acestei 
functii exista avizul ANFP. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca trebuie actionat conform legii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian considera ca, in conditiile in care 

transformarea functiei publice este sustinuta si de avizul ANFP, nu sunt motive 
pentru a nu fi de acord. 

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

aprivind modificarea organigramei aparatului propriu al primarului 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 respnsabilii in domeniu. 

Din aceste documente reiese a se propune aprobarea a trei contracte de 
sponsorizare, incheiate pentru oferirea de dulciuri si fructe pentru serbarea de 
Craciun a elevilor din comuna. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian considera ca prin aceste sponsorizari se va 

putea oferi o bucurie elevilor din comuna, cu atat mai mult cu cat bugetul sarac 



din acest an nu a mai permis primariei sa contribuie cu cadouri la serbarea de 
Craciun. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihaila Marius este de parere ca prin aceste sponsorizari se 

va oferi un prilej de bucurie elevilor sarmani din comuna, pentru care o serbare 
de Craciun constituie un prilej deosebit. 

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 contractelor de sponsorizare. 
La punctul DIVERSE se discuta alte probleme supuse atentiei Consiliului 

local. 
Consiliul local propune inaintarea unei cereri catre Consiliul judetean 

pentru uarea in considerare a devierii traseului DJ100 pe raza localitatii, astfel 
incat sa se asigure conexiunea cu autostrada Bucuresti-Brasov si un traseu in 
afara localitatii, care sa nu mai afecteze locuintele si sa cauzeze poluare fonica. 

Consilierii sunt in totalitate de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
 

 


