
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 26.02.2010, 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.  
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare dezmembrare; 
- 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 documente reiese faptul ca in HG 930/2002 – Anexa 36 (inventarul 
bunurilor apartinand domeniului public al comunei Stefanestii de Jos), la pozitia 
4, figureaza „dispensar uman”, situat in str. Zorilor nr. 23, cu suprafata totala 
aprobata prin HCL 40/2009 C1=174 mp si Cc 2110 mp fiind inscris in cartea 
funciara nr. 4818 a Comunei Stefanestii de Jos. 
 
 Pentru a se asigura accesul la reteaua de drumuri publice a detinatorilor 
proprietatilor situate la sud de dispensarul uman s-a realizat propunerea de 
dezmembrare din totalul de 2110 mp a suprafetei de 439 mp, cu vecinii: N- str. 
Zorilor, E-Directia Fitosanitara Ilfov, V-Dispensar uman, S-Palada Gheorghe. 
Destinatia suprafetei dezmembrate va fi „drum”, proprietate publica a comunei 
Stefanestii de Jos. 
 



 De asemenea, se propune ca din totalul suprafetei de 1806 mp curte 
primarie, sa se dezmembreze suprafata de 175 mp, cu vecinii N- primarie, E-
primarie, V-sos. Stefanesti, S-str. Livezeni cu destinatia „spatiu servicii”. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant: 
 Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca este absolut necesar asigurarea 
accesului la reteaua de drumuri publice a tuturor locuitorilor; ca urmare se 
justifica dezmembrarea suprafetei de 439 MP din curtea ctualului dispensar 
pentru a fi folosit ca drum de acces. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca trebuiesc respectate prevederile 
legale atat in ceea ce priveste asigurarea accesului la reteaua stradala, cat si in 
ceea ce priveste crearea de spatii de servicii. 

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 dezmembrare unor suprafete din domeniul public, cu destinatile stabilite 
prin proiectul de hotarare. 

In continuare, se trece la reactualizarea componentei comisilor de 
specialitate a consiliului local. 

Astfel, in cadrul comisiei pentru administratie publia locala, juridica, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, se includ si d-nii 
consilieri Gheorghe Cristian si Joiman Nicolae. 

Componenta acestei comisii este urmatoarea: 
Stefan Gheorghita 
Ilie Victor 
Ilie Ionel 
Dinca Nicolae 
Negoescu Cristian 
Gheorghe Cristian 
Joiman Nicolae. 
In cadrul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, se includ si d-nii 
consilieri: Simionescu Adrian si Ilie Ionel. 

Componenta acestei comisii este urmatoarea: 
Paraschiv Eugen 
Stefan Niculae 
Cristina Marian 
Mihaila Marius 
Catarama Gheorghe 
Simionescu Adrian 
Ilie Ionel. 



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

Dl. Ghita Gheorghe solicita aprobarea folosirii temporare a unei suprafete 
din domeniul public in vederea amplasarii unui spatiu pentru vanzarea 
produselor alimentare. 

Consiliul este de acord. 
SC. MIBA COM 2003 SRL solicita avizul de functionare pentru 

desfasurarea urmatoarelor activitati pe raza comunei – sos. Stefanesti nr. 3, 
comuna Stefanestii de Jos : 

- activitati telecomunicatii retele prin cablu; 
- colectare deseuri nepericuloase; 
- activitati telecomunicatii retele prin cablu; 
Consiliul solicita amanarea discutarii cererii in cauza si prezentarea de 

catre SC MIBA COM 2003 SRL de detalii suplimentare in ceea ce priveste 
activitatea de colectare deseuri nepericuloase. 

SC. CRASTYFOOD PROD SRL solicita eliberarea unui aviz de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de morarit si panificatie in Linia de 
Centura nr. 2 

Consiliul este de acord, cu conditia obtinerii de catre solicitant a tuturor 
avizelor si autorizatiilor prevazute de lege. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
 

 
 
 


