
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.04.2010, 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 propuneri pentru presedintele de 

sedinta. 
Dl. consilier Joiman Nicolae propune pe dl. consilier Stefan Gheorghita. 
Nemiafiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Stefan 

Gheorghita preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare constituire GAL; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare modificare HCL ajutor de stat; 
- Proiect hotarare aprobare donatie drum Opus Land Development SA 
- 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 acestor materiale, se retin urmatoarele: 
Pentru o mai buna absorbtie a fondurilor europene nerambursabile, se 

propune constituirea unui Grup de Actiune Locala intre comunele din nordul 
judetului Ilfov si un grup de investitori privati. Pentru a putea beneficia de 
fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 (Leader) a PNDR pentru 
perioada 2007 – 2013, parteneriatele public-private (potenţiale GAL-uri) vor 



trebui să participe la un  proces de selecţie, organizat de către Autoritatea de 
Management pentru PNDR.  După procesul de selecţie, parteneriatele public-
private (selectate), vor deveni oficial Grupuri de Acţiune Locală (GAL). Pentru 
a putea gestiona fondurile FEADR, GAL - urile vor trebui să se organizeze din 
punct de vedere juridic în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii. 

Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri 
la cuvant. 

Dl. consilier Cristina Marian considera ca acest GAL constituie un avantaj 
in obtinerea si absorbtia de fonduri europene, dat fiind ca o asemenea asociatie 
asigura realizarea unor proiecte mai mari de investitii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca un asemenea GAL, sub 

egida Consiliului Judetean, va asigura un avantaj la depunerea de proiecte pentru 
obtinerea fondurilor europene. 

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 constituirea GAL. 
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 aceste materiale, rezulta ca pe raza comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, 
se urmareste realizarea partiala a urmatorului obiectiv de investitii: : “autostrada 
Bucuresti-Brasov  tronson 1KM 000-KM 019+500,” Obiectivul de investitii este 
amplasat in judetul Ilfov, pe teritoriul orasului/comunei Voluntari, Stefanestii de 
Jos, Dascalu, Moara Vlasiei. 
Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- CNADNR 
- CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
- CONSILIUL LOCAL DASCALU 
- CONSILIUL LOCAL MOARA VLASIEI 

Avand in vedere aceste materiale, presedintele de sedinta solicita parerea 
d-lor consilieri. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca investitia propusa prin PUZ 
este in interesul comunei, intrucat va lega infrastructura rutiera locala la 
autostrada Bucuresti-Brasov. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Gheorghita apreciaza faptul ca intreaga localitate se 

va dezvolta, atat din punct de vedere economic cat si al infrastructurii rutiere, in 
cazul realizarii accesului la viitoarea autostrada. 

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 

aprobare PUZ. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta modificarea HCL 47/2009 

privind regulamentul de acordare a ajutorului de stat regional la nivelul comunei 
Stefanestii de Jos. 

Avand in vedere faptul ca din adresele trimise de catre Consiliul 
Concurentei, prin care se recomanda transformarea schemei din ajutor de stat 
regional in ajutor de minimis, se propune modificarea corespunzatoare a HCL 
47/2009. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza faptul ca trebuie respectata 

recomandarea Consiliului Concurentei, avand ca urmare modificarea HCL 
47/2009 din ajutor de stat regional in ajutor de minimis. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca trebuie urmate procedurile 

legale intr-un domeniu atat de sensibil ca cel al ajutoarelor de stat, cu atat mai 
mult intr-o perioada de criza financiara. 

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 modificarea HCL 47/2009 din ajutor de stat regional in ajutor de 
minimis. 

La ultimul 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 SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA 
ofera Consiliului local Stefanestii de Jos, cu titlul de donatie, un drum in 
suprafata de 5550 mp (actualmente, strada Europa). 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Catarama Gheorghe apreciaza ca prin aceasta donatie se 

extinde reteaua de drumuri publice a localitatii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca astfel comuna Stefanestii de Jos 

dobandeste un drum public de acces in incinta complexului rezidential 
Cosmopolis. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian sustine ca aceasta donatie trebuie sa urmeze 

procedura legala, pentru ca drumul in cauza sa revina domeniului public. 
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 donatiei drumului de acces in incinta Cosmopolis catre 
consiliul local Stefanestii de Jos. 



La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Se propune, de principiu,  crearea unei servituti de trecere intre cladirea 

farmaciei si sediul politiei. De asemenea, se discuta, de principiu, instituirea 
unor taxe speciale, ce vor fi stabilite prin Hotarare a consiliului local, intr-o 
sedinta viitoare. 

D-na Asanache Ileana solicita emiterea unei autorizatii de functionare 
pentru desfasurarea activitatii de comercializare produse alimentare la domiciliu. 

Consiliul este de acord. 
Dl. Nae Ionel solicita utilizarea temporara a unei suprafete de 40-50 mp 

domeniu public pentru desfasurarea activitatii pariuri sportive/covrigarie. 
Consiliul local este de acord de principiu, urmand ca ulterior sa se depuna 

actele doveditoare ale existentei calitatii de comerciant si sa se stabileasca 
spatiul. 

SC YUKSEK SRL solicita avizul de principiu al Consiliului local in 
vederea elaborarii unui PUZ pentru etajul suplimentar al constructiei detinute pe 
raza localitatii. 

Consiliul este de acord. 
SC PARTENER SRL solicita eliberarea autorizatiei de functionare pentru 

desfasurarea activitatii de show room unelte gradinarit si alte echipamente 
electrice. 

Consiliul este de acord. 
Dl. consilier Adrian Simionescu propune Consiliului local ca, o data pe 

luna, sa se organizeze o serbare populara in comuna. 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                          SECRETAR COMUNA, 
  
 


