
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.05.2010, 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 Ilie Victor propune pe dl. consilier Cristina Marian. 
Nemiafiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Cristina 

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

de zi a sedintei cu urmatoarele proiecte de hotarari: 
- proiect hotarare acordare suplimente salariale; 
- proiect hotarare acordare ajutor minimis SC OPUS LAND 

DEVELOPMENT SA; 
- proiect hotarare aprobare donatie drum; 
- proiect hotarare validare consilier local; 
Se supune la vot aprobarea suplimentarii ordinii de zi. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea 

ordinii de zi a sedintei. 
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect hotarare constatare loc vacant consilier; 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local 
- Proiect hotarare infiintare drum si completare nomenclatura 

stradala; 
- Proiect hotarare concesionare cabinet medical; 
- Proiect hotarare aprobare taxe speciale; 
- Proiect hotarare aprobare lista agenti economici situatii aparare; 
- proiect hotarare acordare suplimente salariale; 
- proiect hotarare acordare ajutor minimis SC OPUS LAND 

DEVELOPMENT SA; 
- proiect hotarare aprobare donatie drum; 
- proiect hotarare validare consilier local; 
- diverse 

Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei. 
Cu unanimitatea voturilor consilerilor 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 in data de 21.05.2010, la registratura primariei 
comunei Stefanesti de Jos a fost inregistrata demisia d-lui Stefan Gheorghita din 
functia de consilier local al comunes Stefanesti de Jos, jud. Ilfov. De asemenea, 
este prezentata demisia d-lui Stefan Gheorghita din PSD, inregistrata la PSD 
organizatia Ilfov cu nr. 0027/21.05.2010. In aceste conditii, in conformitate cu 
art. 9 si 10 din legea 393/2004 – Statutul alesilor locali, se impune luareala 
cunostinta a demisiei si constatarea locului vacant. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Ionel sustine ca trebuie respectate prevederile legale in 
vigoare. 
 Dl. consilier Simionescu Adrian considera ca cele doua demisii duc la 
incetarea mandatului de consilier al d-lui Stefan Gheorghita. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti se ia act de demisia din 
functia de consilier local a d-lui Stefan Gheorghita si se constata local vacant. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, documentele aferente fiind redactate de responsabilii in domeniu. 
 Din materialele prezentate rezulta ca rectificarea bugetului local al 
comunei Stefanestii de Jos este impusa de includerea urmatoarelor sume: 

- 200.000 RON cote defalcate din impozitul pe venit; 
- 2.000 RON cote defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal 

in invatamant; 
- 34.238 RON venituri din amenzi; 
- 25.000 RON ajutor pentru incalzirea locuintei; 
- 300.000 RON din eliberari autorizatii; 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 12.258.799 RON 

Pentru  aceste sume se propun urmatoarele directii de cheltuieli; 
- cheltuieli personal in administratie: 100.000 RON; 
- reparatii primarie: 150.000 RON; 
- vestiare: 100.000 RON; 



- parcuri: 70.000 RON; 
- ajutoare de urgenta: 30.000 RON; 
- certificare ISO: 50.000 RON; 
- materiale: 61.238 RON. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Stefan Niculae solicita prezentarea detaliata a cheltuielilor 

din buget, precum si a contractelor si a devizelor de lucrari. 
Dl. consilier Dinca Nicolae este de acord cu modalitatea de impartire a 

sumelor in cadrul bugetului local, o dovada a faptului ca banii sunt bine utilizati 
fiind si modul in care a fost renovat dispensarul din comuna. 

Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta rectificarea 

bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. A votat impotriva 
dl. consilier Stefan Niculae. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 

In tarlaua 12 parcela 48, domeniu privat al comunei Stefanestii de Jos 
(izlaz), se propune infiintarea unui drum vicinal, cu lungimea de 430,46 metri si 
latimea de 11 metri, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona. Noua 
denumire a drumului vicinal va fi DE 48/1. 
 De asemenea, in tarlaua 25 parcela 120, exista actualmente un DE 119/1, 
cu dimensiunile: latime 4 metri si lungime 513 metri. Dat fiind faptul ca in zona 
s-au facut scoateri din circuitul agricol a terenurilor si s-au construit imobile de 
locuit, se impune atribuirea unei denumiri acestui DE119/1, pentru a asigura o 
adresa de domiciliu locuitorilor din zona, ca si posibilitatea de a-si stabili 
domiciliu la o adresa postala. 
 Date fiind aceste materiale, presedintele de sedinta solicita inscrieri la 
cuvant. 
 Dl. consilier Cristina Marian considera ca se impune respectarea 
procedurilor legale, atat in ceea ce priveste infiintarea unui nou drum si, 
implicit, dezvoltarea infrastructurii rutiere, cat si in ceea ce priveste atribuirea de 
denumiri. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti se adopta hotararea privind 
infiintarea unui drum vicinal si atribuirea de denumirea de strada Podului DE 
119/1. 
 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 d-na doctor Tudorache Elena, care a avut 
concesionat cabinetul medical pe raza localitatii Stefanestii de Jos conform 
contractului de concesiune nr. 332/2005, a parasit localitatea. In aceste conditii, 
se impune incetarea de drept a contractului de concesiune si incheierea unui nou 
contract, cu d-na dr. Rachieru Nicoleta. 



 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Catarama Gheorghe considera ca trebuie asigurata asistenta 
medicala pacientilor din localitate. Ca urmare, conesionarea cabinetului medical 
unui medic nou este binevenita. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae sustine faptul ca, in conditiile in care d-na dr. 
Tudorache a parasit localitatea, se impune concesionarea cabinetului medical 
catre un nou medic, care sa preia listele cu pacienti. 
 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 in sala, se adopta 
hotararea privind conesionarea cabinetului medical catre d-na dr. Racheiru 
Nicoleta. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind instituirea unor taxe 
de urgenta la nivelul primariei. Documentele au fost intocmite de catre 
responsabilii de resort. 
 Din aceste documente reiese ca se propune stabilirea urmatoarelor taxe 
speciale: 

- 100 RON taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de atestare 
fiscala in termen de 24 de ore de la formularea cererii; 

- 50 RON celebrarea casatoriilor in zilele de sambata si duminica; 
- 50 RON inregistrarea deceselor la urgenta (mai devreme de 72 de ore), 

sambata si duminica; 
- 50 RON eliberari certificate de nastere, casatorie si deces la urgenta 

(24 de ore de la depunerea cererii); 
- 100 RON/luna, abonament publicare anunturi „oportunitati de afaceri” 

pentru persoane fizice si juridice pe site-ul primariei; 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl consilier Ilie Victor considera ca stabilirea acestor taxe va aduce bani 

la buget. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca taxele sunt bine-venite, mai putin 

cea pentru eliberarea la urgenta a certificatului de deces, care ar trebui eliminata. 
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 stabilirea unor taxe speciale. 
Urmatorul proiect de hotarare priveste stabilirea agentilor economici care 

vor asigura alimente in caz de razboi pentru populatia din localitate. 
Prin adresa S.T.P.S. Ilfov nr. 106/2010, se aduce la cunostinta autoritatii 

locale, lista operatorilor economici propusi pentru asigurarea consumului 
rationalizat de produse agroalimentare al populatiei, in caz de mobilizare sau 
razboi, in comuna Stefanestii de Jos. Pe langa acesti operatori economici, trebuie 



asigurat consumul de lapte, ulei zahar rafinat si cartofi de consum de catre agenti 
economici din localitate. 

 
Astfel, se propune urmatoarea lista: 
- SC TITAN SA Pantelimon (va asigura paine concentratie faina 76%, 

671 tone/an); 
- SC ROMSUINTEST SA Peris (va asigura 134 tone/an carne consum); 
- SC INTEGRA SRL Chitila (va asigura 53 tone/an preparate din carne); 
- S.C.A.I. Pantelimon (va asigura 200 l lapte de consum 3.5% 

grasime/an);  
- SC REWE ROMANIA SRL Stefanestii de Jos (va asigura 200 

hectolitri lapte de consum 3.5% grasime/an); 
- SC REWE ROMANIA SRL Stefanestii de Jos ( va asigura 58 mii litri 

ulei comestibil brut, minim 98% ulei pur/an); 
- SC. REWE ROMANIA SRL Stefanestii de Jos (va asigura 58 tone 

zahar rafinat, puritate 96%/an); 
- SC REWE ROMANIA SRL Stefanestii de Jos (va asigura 277 tone 

cartofi consum uman/an). 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ilie Ionel considera ca prin aceste masuri se urmareste 

protectia populatiei in caz de razboi si asigurarea ratiei de hrana. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Catarama Gheorghe apreciaza ca trebuie respectata adresa 

STPS Ilfov, iar din cadrul agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe 
raza localitatii, SC REWE ROMANIA SRL poate acoperi cel mai bine nevoia 
de alimente de prima necesitate. 

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 stabilirea listei de agenti economici care vor asigura alimente de prima 
necesitate in caz de razboi pentru populatia comunei. 

La urmatorul 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 dl. Rababoc Razvan Angel,  doreste 
predarea catre domeniul public al localitatii a drumului proprietate privata, situat 
in T41 A329/7, nr. cadastral 931/9 in suprafata totala de 1092 mp, ca si 
atribuirea unei denumiri acestui drum. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Catarama Gheorghe apreciaza ca prin aceasta donatie se 
largeste infrastructura rutiera a localitatii, iar denumirea ar trebui sa se incadreze 
in cele existente in zona. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Ilie Victor considera ca denumirea de strada Predeal este 
bine aleasa, dat fiind ca toate strazile din jur au nume de orase. 
 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 donatia unui drum si numirea acestuia strada Predeal. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind acordarea de 
suplimente salariale in conditiile legii 330/2009. 
  Legea nr. 330/2009 legea cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice a creat cadrul legal prin care, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, consiliile locale pot hotări acordarea de 
suplimente salariale funcţionarilor publici egale cu diferenţa dintre salariul de 
bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut 
pentru funcţiile publice locale, în care au fost numiţi, cu condiţia ca veniturile 
proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea 
bugetelor locale în trimestrul sau anul anterior de calcul, să fie mai mari sau 
egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive, 
deliberative şi aparatul de specialitate al primarului. 
 Având în vedere faptul că veniturile proprii ale bugetului local pe anul 
2009, în sumă de 9.689.709 lei sunt mai mari decât cheltuielile cu personalul 
efectuate în anul 2009 pe toate capitolele de cheltuieli ( în sumă de 1.013.383 
lei, fără cheltuielile cu salariile aferente învăţământului, respectiv, cabinetele 
medicale, sume care se asigură prin transferuri de la bugetul de stat din sume 
defalcate din TVA) şi ţinând cont de faptul că aceste suplimente salariale nu 
sunt considerate drepturi câştigate ci se acordă în fiecare exerciţiu bugetar prin 
hotărâre de consiliu local în limita fondurilor disponibile în bugetul local. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.   
 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca astfel se asigura o stimulare 
materiala care sa reduca, pe cat posibil, efectele crizei economice.  
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca trebuie respectata legislatia 
in domeniu.  
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta hotararea 
privind acordarea de suplimente salariale in conditiile legii 330/2009. 
 In continuare, se discuta cererea SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA 
pentru acordarea unui ajutor de minimis prin reducerea impozitului datorat 
bugetului local, in conditiile legii. 
 Din documentele prezentate reiese ca cererea a fost facuta in conformitate 
cu prevederile HCL 10/2010, avand depuse documentele justificative. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca nu este necesar acordarea acestui 
ajutor de minimis prin reducerea impozitelor datorate bugetului local, atata 
vreme cat cetatenii nu pot beneficia de asemenea scutiri. 



 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine faptul ca aceasta societate 
comerciala aduce poate cei mai multi bani la bugetul local, din taxe pe 
autorizatii, cat si din taxe si impozite. Ca urmare, ar trebui ajutati in aceste 
conditii economice dificile. 
 Dl. consilier Catarama Gheorghe considera ca acest ajutor acordat catre 
SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA este benefic pentru comuna: desi 
reducerea de taxe si impozite se acorda agentuluie conomic, in cazul instrainarii 
apartamentelor de catre acestia, cumparatorii vor achita impozitul intreg fata de 
bugetul local, recuperandu-se astfel, mare parte din scutiri. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea privind 
acordarea, sub forma de ajutor de minimis, a unei reduceri de la plata taxelor si 
impozitelor la bugetul local cu 201.840 RON (48.403 EURO, la un curs de 
schimb de 4.17 RON/EURO) pentru SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA, 
pentru perioada 01.07-31.12.2010. A votat impotriva dl. consilier Stefan 
Niculae. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind 
validarea unui consilier local pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei d-lui 
Stefan Gheorghita. 

Comisia de validare, in urmatoarea componenta, 
Stefan Niculae – presedinte 
Ilie Ionel – secretar 
Mihaila Marius – membru; 
Gheorghe Cristian – membru. 
se retrage pentru a examina legalitatea validarii mandatului  dl consilier. 
In urma efectuarii acestei operatiuni, a fost validat cu unanimitate de 

voturi, mandatul domnului consilier Ulian Mihai . 
Dupa ce validarea mandatului a fost incheiata, d-ra Tudor Iulia, secretarul 

comunei, da citire juramantului ce va fi depus de catre consilier, dupa care 
consilier validat,  jura si apoi semneaza juramantul. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. Cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 
validarea mandatului de consilier local al d-lui Ulian Mihai. 
 La punctul Diverse se discuta cererile adresate Consiliului local, ca si alte 
probleme administrative. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen propune ca asociatia de fotbal care 
functioneaza in acest moment in comuna sa se transforme in club sportiv de 
interes public, cu alocarea unei sume de finantare de la bugetul local, pentru 
atragerea de sponsori. 
 De asemenea, propune ca terenul din curtea primariei, ramas in urma 
dezmembrarii, sa fie folosit pentru amenajarea unei piete, intrucat acest lucru 



serveste mai bine interesul public decat darea lui in folosinta temporara pentru 
desfasurarea de activitati economice de catre diverse firme. 
 Consiliul este de acord. 
 Dl. Cristea Nicolae solicita acordarea folosintei temporare a unei 
suprafete de teren in curtea primariei pentru desfasurarea de activitati 
economice. 
 Consiliul nu este de acord, intrucat terenul respectiv va fi alocat viitoarei 
piete. 
 SC PAUL ROM TRADING SRL face o oferta pentru organizarea de 
spectacole in comuna. 
 Consiliul local precizeaza ca se va verifica bugetul local si se va acciona 
in functie de disponibilitati. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                         SECRETAR COMUNA, 
 
  
  


