
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.03.2010, 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 buget local 2010; 
- 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 analiza aceptor materiale, se retin urmatoarele: 
Pentru anul 2010, veniturile bugetului local al comunei Stefanestii de Jos 

sunt compuse din urmatoarele sume: 
- cote defalcate din impozitul din impozitul pe venit: 1.190.000 RON; 
- sume si cote defalcate din TVA, repartizate pe capitole de cheltuieli 

DGFP: 2.840.797 RON; 
- sume alocate de Consiliul judetean Ilfov 500.000 RON; 
- venituri proprii din impozite si taxe: 7.084.699 RON; 
- alte venituri din subventii de la bugetul de stat: 82.065 RON. 

TOTAL GENERAL: 11.697.561 RON 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 
- administratie: 4.030.000 RON; 
- invatamant: 1.836.171 RON; 
- sanatate: 20.000 RON; 
- sport si recreere: 1.250.000 RON; 



- asistenta sociala: 941.390 RON; 
- gospodarie comunala: 2.620.000 RON; 
- mediu: 500.000 RON; 
- drumuri: 500.000 RON. 
Pentru fondul de rulment, se propun urmatoarele destinatii: 
- 2.360.000 RON – amenajare sediu nou primarie; 
- 1.500.000 RON – amenajare policlinica; 
- 1.700.000 Ron – asfaltare drumuri. 
Avand in vedere cele discutate, presedintele de sedinta solicita inscrieri la 

cuvant. 
Dl. consilier Ilie Ionel sustine ca structura de buget local propusa acopera 

principalele directii de cheltuieli ale administratiei publice, alocand fonduri 
pentru domeniile stringente, cu mar fi sanatatea, asistenta sociala si gospodaria 
comunala. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca sumele prevazute la capitolul 

“cheltuieli bugetare pentru anul 2010” acopera necesitatile comunei, vizand atat 
directii de sustinere sociala cat si de investitii (de ex. Sumele prevazute pentru 
gospodaria comunala si asfaltari de drumuri). 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca, desin economia romaneasca se 

afla inca in criza, bugetul local 2010 este astfel structurat incat sa acopere atat 
cheltuieli de intretinere, cat si investitii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot,. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind bugetul local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
La capitolul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Costache Elena solicita emiterea unei autorizatii de functionare 

pentru desfasurarea activitatii de comert cu flori pe raza comunei. 
Consiliul local este de acord, urmand a se stabili ulterior amplasamentul. 
SC. DPA DETAIL COM CONSTRUCT SRL solicita emiterea unei 

autorizatii de functionare pentru desfasurarea activitatii de depozitare materiale 
lemnoase si de constructii in sos. Stefanesti nr. 75A. 

Consiliul local este de acord, cu conditia ca activitatea sa se desfasoare in 
incinta proprietatii si nu pe domeniul public.   

SC NICHITON IMPEX SRL solicita avizul de principiu al Consiliului 
local pentru constructia de hale industriale. 

Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

incisa sedinta. 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                        SECRETAR COMUNA, 



 


