
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 29.01.2010, 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 propruneri pentru presedintele de 

sedinta. 
Dl. consilier Dinca Nicolae propune pe dl. consilier Mihaila Marius. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Mihaila 

Marius preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului suplimentarea ordinii 

de zi cu urmatoarele proiecte de hotarari: 
- proiect hotarare aprobare retea scolara; 
- proiect hotarare aprobare scadere amenzi persoane decedate. 
Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea 

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

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare limite minime venituri pentru anul 2010 

pentru beneficiarii legii 416/2001; 
- Proiect hotarare aprobare modificare HCL 25/2009 – schimbare 

sintagma „dare in administrare” in „atribuire in folosinta gratuita” a 
terenului de 1680 mp aferent statiei reducere presiune gaze; 

- Proiect hotarare aprobare retea scolara comuna Stefanestii de Jos; 
- Proiect hotarare aprobare scadere amenzi persoane decedate. 
- 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. 

Din aceste documente reiese faptul ca se propune si in anul 2010 
mentinerea valorilor stabilite prin HG 1010/2006, care au fost valabile si in anul 
2009. Motivatia consta in nemodificarea textului legislativ si mentierea 
conditiilor generale socio-economice ale locuitorilor. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca oportuna mentinerea limitelor de 

venituri ca in anul 2009, deoarece acestea sunt cele prevazute de lege si 
oglindesc realitatea situatiei socio-economice a solicitantilor de ajutor social. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca daca legea care stabileste aceste 

limite de venituri nu a fost modificata, este de inteles ca nici consiliul local sa nu 
le modifice, intrucat de legea 416/2001 trebuie sa beneficieze doar cei cu 
adevarat saraci. 

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 limitele de venituri pentru anul 2010 pentru solicitantii de ajutor social. 
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 prin HCL 25/2009 s-a aprobat darea in 

administrare catre SNPGN TRANSGAZ MEDIAS a suprafetei de 1680 mp. 
In urma discutiilor cu aceasta societate si a reanalizarii normelor in 

domeniu, s-a ajuns la conluzia ca forma adecvata de predare a terenului in cauza 
este darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei sin u darea in 
administrare. 

Pe cale de consecinta, se impune modificarea HCL 25/2009, in sensul 
inlocuirii sintagmei “dare in administrare” cu “dare in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei”. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca trebuie urmate prevederile 

legale in domeniu, cu atat mai mult cu cat art. at. 26 lit. i din legea 351/2004 – 
legea gazelor, permite acest lucru. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihaila Marius este de parere ca trebuiesc luate toate 

masurile, practice si juridice, pentru ca functionarea statiei de reducere presiune 
gaze din comuna sa se faca conform normativelor in vigoare. 

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 de 

modificare a HCL 25/2009 in sensul inlocuirii sintagmei „dare in administrare” 
cu „dare in folosinta gratuita”. 



La urmatorul punct al ordinii de zi, initiatorul proiectului de hotarare este 
dl. primar, iar raportul de specialitate a fost intocmit de catre responsabilii in 
domeniu. 

Din aceste materiale rezulta ca prin adresa nr. 283/14.01.2010, directorul 
scolii generale Stefanestii de Jos solicita avizul consultativ al comunitatii locale 
cu privire la constituirea retelei scolare pentru comuna Stefanestii de Jos, in 
urmatoarea varianta:  

- scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 147 
– personalitate juridica; 

- structura cu grupe de prescolari Stefanestii de Jos, str. Zorilor nr. 260 – 
arondata. 

Se ataseaza si adresa inspectoratului scolar al judetului Ilfov nr. 
256/12.01.2010, prin care se solicita constituirea retelelor scolare pe raza 
judetului Ilfov. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca trebuie luate toate masurile 

pentru ca finantarea chletuielilor de personal in invatamant sa fie asigurata de 
catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, iar nu de la 
bugetul local. 

Este de acord cu roiectul de hotarare. 
D. consilier Ilie Victor sustine ca, in ceea ce priveste organizarea retelei 

scolare la nivelul comunei, trebuie respectate indicatiile Inspectoratului scolar 
judetean Ilfov. 

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 organizarea retelei scolare la nivelul comunei Stefanestii de Jos. 

La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apratine d-lui 
primar, iar raportul de specialitate a fost intocmit de catre compartimentul de 
resort. 

Din aceste documente, rezulta ca urmatoarele persoane figureaza ca 
decedati in evidentele serviciului de stare civila al comunei Stefanestii de Jos: 

- Baicoianu Ion – act de deces nr. 212/2009; 
- Stroescu V. Gheorghe – act deces 30/2001; 
- Radu St. R. Ion – act deces 41/2004; 
- Tila Vasile – act deces 10/2006; 
- Grigore Stefan – act deces nr. 7/2002; 
- Ene Grigore – act deces 25/2005; 
- Ilie I. Gheorghe – act deces 18/2007; 
- Udrea Gheorghe – act deces 24/2009; 
- Lorent Constantin – act deces 23/2006 
- Stan Niculae – act deces 20/2006; 
- Dinu Marian – act deces DP nr. 816607; 



- Dumitrache Florin – act deces A3312/2008; 
- Radu Marian – act deces 22/2001; 
- Niculescu Alexandru – act deces nr. 2393/2009. 

 
Avand in vedere faptul ca cei enumerati mai sus figureaza in evidentele 

fiscale ale localitatii cu amenzi, se propune adoptarea unei hotarari a Consiliului 
local privind scaderea debitelor din evidente, conform OG 92/2003, art. 176 
alin. 5. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca trebuie procedat in spiritul si 
litera legii, intrucat Codul de Procedura Fiscala precizeaza ca debitele rezultate 
din amenzi nu se transmit prin succesiune, ci se sting prin moartea debitorului. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca, intrucat Codul de procedura 
Fiscala precizeaza ca acest tip de debite se sting prin moarte, este necesar 
scoaterea lor din evidentele fiscale ale comunei Steanestii de Jos. 

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 de 

scadere a debitelor persoanelor identificate ca decedate, cu ultimul domiciliu in 
comuna Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta alte probleme supuse atentiei Consiliului 
local. 

Consiliul local discuta situatie casei parohiale situate in comuna 
Stefanestii de Jos, str. Fagaras nr. 46: 

- starea de degradare extrem de avansata; 
- faptul ca nu este locuita de multa vreme; 
- problemele pe care le provoaca vecinilor (exista plangeri ale acestora 

privind mirosul urat al gunoaielor in descompunere aruncate in curte, 
despre disconfortul cauzat de cainii si pisicile vagaboande care s-au 
adapostit in imobilul abandonat, etc); 

- preotul paroh beneficiaza de o casa parohiala noua, cu tot confortul 
necesar; 

- se propune inaintarea unei petitii catre Mitropolie, in vederea derularii 
demersurilor necesare demolarii vechiului imobil si transformarea 
spatiului intr-un loc de joaca pentru copii si spatiu verde de agrement. 

Consilierii sunt in totalitate de acord. 
Doamnele Costache Laura si Burdusel Gina au adresat cereri Consiliului 

local pentru inchirierea temporara a unui spatiu domeniu public pentru 
amplasarea de chioscuri de flori. 

Consiliul este de acord de principiu, urmand ca ulterior sa se stabileasca 
amplasamentul si suprafata inchiriata. 



SC TORRENT ADVERTISING SRL solicita atribuirea in folosinta 
temporara a unui spatiu in curtea primariei, pentru desfasurarea de activitati 
xerox si altele similare. 

Consiliul local este de acord doar cu urmarea procedurilor legale in 
domeniu. 

Dl. viceprimar Paraschiv Eugen propune latirea trotuarului strazi 
Livezeni. 

Consiliul local este de acord de principiu, urmand ca documentatia 
aferenta sa fie aprobata prin hotarare, intr-o sedinta viitoare. 

Secretarul comunei inmaneaza alesilor locali formularele pentru declaratia 
de avere si de interese, care trebuie completate in anul 2010 pentru anul fiscal 
2009, cu mentiunea ca aceaste declaratii trebuie depuse pana pe 15 iunie. Cel 
mai bine ar fi ca declaratiile sa fie completate si depuse pana in luna mai, pentru 
a exista timp suficient pentru eventuale corecturi si inaintarea copiilor conforme 
catre ANI. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
 

 
 


