
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.06.2010, 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 suplimentarea ordinii 

de zi a sedintei cu urmatoarele proiecte de hotarari: 
- proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- proiect hotarare aprobare acordare stimulente salariale. 
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 aprobare infiintare club sportiv; 
- Proiect hotarare aprobare transfer teren din domeniul public al 

comunei in domeniul public al Statului Roman; 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare acordare stimulente salariale. 
- 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 apratine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 

 Din aceste materiale rezulta ca la nivelul localitati Stefanestii de Jos, in 
ultima perioada, viata sportiva de performanta a fost foarte slaba, din cauza 
inexistentei unui club care sa poata sustine si finanta o activitate performanta, se 
impune infiintarea unui club sportiv cu un numar extins de sectii sportive, care 
sa acopere o paleta cat mai larga de activitati. 



Ca urmare, se propune infiintarea unui club sportiv cu denumirea de Club 
sportiv Stefanesti, cu urmatoarele sectii sportive: 

a) fotbal; 
b) tenis de masa; 
c) fotbal-tenis; 
d) judo; 
e) karate; 
f) box; 
g) table; 
h) sah; 
i) lupte greco-romane si libere; 
j) rummy; 
k) bridge; 
l) „sportul pentru toti’  
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ilie Ionel considera ca infiintarea acestui club este benefica 

pentru starea de sanatate a locuitorilor comunei si doreste sa fac parte din 
organele de conducere ale acestuia. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca prin dezvoltarea cadrului de 

organizare a activitatilor sportive intr-un cadru organizat, la nivelul comunei, se 
creeaza conditii propice pentru dezvoltarea fizica a tinerilor si se vor obtine 
viitori campioni. 

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 infiintarea unui club sportiv la nivelul comunei Stefanestii de Jos. 
 In continuare, se discuta cererea adresata de Secretariatul general al 
guvernului privind trecerea in domeniul public al Statului roman si in 
administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – Compania 
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a imobilului in 
suprafata de 1.591 mp, proprietate publica a comunei Stefanestii de Jos, cu 
urmatoarele date de identificare: 

- suprafata : 156 mp, Tarla 49, parcela 404;405, numar cadastral 1468/1; 
- suprafata: 1363 mp, cat. fol. A si 72 mp. cat. fol. Cc, Tarla 49 parcela 

404;405, numar cadastral 1468/2 
Proiectul de hotarare este initiat de catre dl. primar, iar documentele 

aferente au fost intocmite de responsabilii de resort. 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca sunt indeplinite conditiile 

prevazute de legea 213/1998 pentru trecerea unui teren din domeniul public al 
comunei in cel al Statului roman, cu cat mai repede se realizeaza acest deziderat, 



cu atat se grabeste procesul de realizare a investitei de interes publica care sta la 
baza acestui transfer. 

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 transferul unui bun din domeniul public al comunei Stefanestii de Jos in 
cel al Statului roman si administrarea CNADNR. 

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

Din aceste documente reiese faptul ca art. 227 din Codul de procedura 
fiscala, se permite constituirea unui fond de stimulente in cuantum de 15% din: 
a) sumele reprezentand valoarea creantelor fiscale stinse prin executare silita, 
potrivit prevederilor prezentului cod;  
b) sumele incasate in cadrul procedurii insolventei;  
c) sumele reprezentand impozite, taxe si contributii stabilite suplimentar ca 
urmare a inspectiei fiscale, stinse prin incasare sau compensare;  
d) sumele reprezentand obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, 
stinse prin incasare sau compensare;  
e) sumele reprezentand valoarea amenzilor stinse prin incasare sau compensare;  
f) sumele reprezentand valoarea bunurilor confiscate si valorificate.  
 De aceste sume pot beneficia salariatii care au atributii in colectarea si 
administrarea acestor tipuri de creante. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca aprin acordarea acestor 
stimulente, persoanele implicate vor desfasura o activitate sustinuta pentru 
atragerea de fonduri la bugetul local. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca printr-o asemenea masura se 
limiteaza efectele negative pe care le are politica de reducere a salariilor si 
reprezinta o motivatie in plus pentru personalul insarcinat cu colectarea 
creantelor bugetare. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind acordarea de stimulente in conditiile Codului Fiscal. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 
2010 este impusa de includerea in bugetul local a urmatoarelor sume: 

• 200.000 RON cote defalcate din impozitul pe venit  
• 2.000 RON cote defalcate din TVA pentru cheltuieli de invatamant; 
• 34.238 RON venituri din amenzi; 
• 25.000 RON ajutor pentru incalzirea locuintei; 



• 300.000 RON amenzi 
 

TOTAL BUGET RECTIFICAT :  12.258.799  RON ; 
 
 Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 

- cheltuieli de 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 
- certificat ISO: 50.000 RON; 
- materiale: 61.238 RON 

 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Joiman Nicolae apreciaza ca sumele prevazute in buget 
trebuie cheltuite conform legii, cu respectarea directilor de cheltuieli si a 
nevoilor de investiti in comuna. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine faptul ca trebuie respectata 
alocatiile bugetare, directiile de cheltuieli si necesitatile localitatii. 
 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 
rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
 A votat impotriva dl. consilier Catarama Gheorghe. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Urmatoarele societati comerciale solicita avizul de functionare pe raza 
comunei: 

- SC WOODCOTE SRL; 
- SC MIBA SRA; 
- SC CUMPANA SRL; 
- SC ECOSERV SRL; 
- DL. Apostol Ion. 
Consiliul local este de acord cu toate cererile.  

 Dl. Joiman Marian solicita alocarea cu titlu de folosinta temporara o 
suprafata de teren in curtea primariei. 
 Consiliul nu este de acord, intrucat la o sedinta anterioara s-a decis ca tot 
terenul disponibil sa fie folosit pentru amenajarea unei piete. 
 Dl. viceprimar pune in discutie acordarea de materiale de constructie cu 
titlu de ajutor pentru urmatoarele persoane, afectate de inundatii: 

- Serea Liliana; 
- Simion Mihai; 
- Paraschiv Petre. 



 Urmeaza sa se identifice situatia efectiva a acestor persoane si sa se 
actioneze in consecinta. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                            SECRETAR COMUNA, 

 
 
  

 

 
 


