
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 27.07.2010, 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 propune suplimentarea ordinii de zi astfel: 
- proiect hotarare aprobare infiintarea unei asociatii de dezvoltare 

intercomunitara de apa si canalizare; 
- Proiect hotarare stabilire functii publice, a organigramei 

conform avizului A.N.F.P 
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 aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare modificare taxe si impozite locale; 
- Proiect hotarare aprobare revocare HCL 13/2010 art. 1,3 si 4 ; 
- Proiect hotarare aprobare infiintarea unei asociatii de dezvoltare 

intercomunitara de apa si canalizare; 
- Proiect hotarare stabilire functii publice, a organigramei conform 

avizului A.N.F.P 
- 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 privind rectificarea 
bugetului local pentru anul 2010 apartine d-lui primar, iar documentele aferente 
au fost redactate de responsabilii de resort.  



 Din aceste materiale, rezulta faptul ca pentru anul 2010 este impusa de 
scaderea din bugetul local a urmatoarelor sume: 

- 32.805 RON din sume defalcate din TVA pentru echilibrare; 
- 5.000 RON sume defalcate din TVA cofinantate; 
- 201.840 RON balanta scaderi ajutor stat SC OPUS LAND 

DEVELOPMENT SA. 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 12.419.154 ron 

    Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Stefan Niculae apreciaza ca la sedintele de consiliu 
anterioare, dumnealui a fost singurul consilier care nu a fost de acord cu 
scaderea de impozit datorat, sub forma de ajutor de minimis, de catre SC OPUS 
LAND DEVELOPMENT SA. 
 Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Ilie Ionel considera ca este necesara aceasta rectificare, atat 
pentru a se respecta prevederile legale privind reducerea fondului de salarii, cat 
si pentru ajustarea veniturilor din impozite si taxe locale, dupa scaderea 
ajutorului de minimis acordat catre SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA.. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. Cu 
un vot impotriva (Stefan Niculae) si 12 voturi pentru, ale consilieriilor prezenti, 
se adopta hotararea privind rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, 
articole si alineate. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare  privind 
modificarea  taxele si impozitele locale pentru anul 2010 conform OUG 59/2010 
apartine d-lui primar, iar documentele aferente au fost redactate de responsabilii 
de resort. 
         Din aceste materiale, rezulta faptul ca prin OUG 59/2010 se modifica 
cotele impozabile aplicabile mijloacelor cu tractiune mecanica, care trebuie 
platite ca diferenta in anul 2010; totodata, pentru contribuabilii care achita 
diferenta de impozit pana la data de 30.09.2010, se acorda o bonificatie de 10%, 
aplicabila la suma datorata ca diferenta de impozit. Totodata se impune 
stabilirea unor amenzi pentru agentii economici care isi stabilesc sediul social, 
sediul secundar sau punct de lucru pe raza comunei si nu il declara la primarie, 
in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, in mai mult de 30 de zile de la 
data emiterii actelor doveditoare de catre Registrul Comertului. 
 Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca se impune respectarea legii 
atat in ceea ce priveste actualizarea impozitelor si taxelor locale, cat si in ceea ce 
priveste acordarea autorizatiei de functionare pentru agentii economici din 
comuna.. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca trebuie actualizate impozitele si 
taxele locale conform legislatiei in vigoare. 
 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  taxelor si impozitelor locale pentru anul 2010. 
  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 materiale, rezulta faptul ca prin HCL 13/2010, Consiliul local 
al comunei Stefanestii de Jos a aprobat infiintarea unui drum public pe un teren 
proprietate privata al comunei Stefanestii de Jos. Totodata, a aprobat 
introducerea acestui drum in inventarul bunurilor domeniu public al comunei iar 
prin adresa nr. 9121/FP/09.07.2010, emisa de Prefectura judetului Ilfov, se  
precizeaza ca in cauza nu se poate infiinta un drum public pe un teren 
proprietate privata a unitatii administrativ-teritoriale, intrucat suprafata 
respectiva trebuie mai intai trecuta in domeniul public, conform procedurii 
prevazuta de Legea 213/1998. 
 Presedintele de sedinta solicita opinia d-lor consilieri. 
 Dl. Viceprimar Paraschiv Eugen considera ca avand in vedere hotararea 
Consiliului local nr. 13/2010 privind infiintarea infiintarea unui drum public pe 
un teren proprietate privata al comunei Stefanestii de Jos, pentru a se realiza 
conformarea cu prevederile legale in domeniu, trebuie ca, mai intai, sa se faca 
trecerea din domeniul privat in domeniul public al UAT a terenului pe care se 
doreste infiintarea drumului public pentru devierea DJ 100. Abia apoi, cu 
respectarea OUG 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Legea 213/1998, privind 
regimul juridic al proprietatii publice, se va putea trece la infiintarea drumului 
public. De asemenea, domnul Viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca este util 
pastrarea articolului 2 din HCL 13/2010, intrucat DJ 48/1 exista deja prins in 
HGR 90/2002 – Anexa 6 (bunuri care compun domeniul public al comunei 
Stefanestii de Jos), iar prin HCL 13/2010 nu s-a facut decat sa se atribuie o 
denumire acestui drum. 
         Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae sustine opinia domnului Viceprimar. 
 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 revocarea HCL nr. 13/2010 art. 1, 3 si 4. 
          La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare  privind 
aprobarea privind stabilirea functiilor publice, a organigramei si a statului de 
functii pentru aparatul propriu de lucru al primarului comunei Stefanestii de Jos 
apartine d-lui primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii 
in domeniu. 



 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl consilier Joiman Nicolae mentioneaza faptul ca, avand in vedere noile 
masuri legislative aprobate de Guvern este necesara actualizarea organigramei si 
a statului de functii pentru aparatul propriu al primarului comunei Stefanestii de 
Jos. Drept urmare este necesara adoptarea unei hotarari a Consiliului local 
pentru  reorganizarea organigramei si a statului de functii, pentru a se respecta 
aceste prevederi legale. 
 Avand in vedere cele prezentate la acest punct al ordinii de zi, 
presedintele de sedinta supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind stabilirea functiilor publice, a organigramei si a statului de functii pentru 
aparatul propriu de lucru al primarului   al comunei Stefanestii de Jos. 

  La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta despre participarea 
comunei Stefanestii de Jos prin Consiliul Local Stefanestii de Jos, ca membru 
fondator la infiintarea Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara pentru servicii 
de alimentare cu apa si canalizare, cu orasul Voluntari din judetul Ilfov,  
proiectul de hotarare apartinand domnului primar, iar documentele aferente 
apartin responsabililor de resort. 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lor consilieri. 
   Domnul Viceprimar Paraschiv Eugen  apreciaza ca infiintarea acestei 
asociatii de dezvoltare intercomunitare va duce pe viitor la dezvoltarea comunei 
Stefanestii de Jos. 
 Este de acod cu proiectul de hotarare. 
  Domnul consilier Cristina Marian  considera ca  infiintarea acestei 
asociatii este absolut necesara pentru cetatenii comunei. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Avand in vedere cele prezentate la acest punct al ordinii de zi, 
presedintele de sedinta supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind asocierea comunei Stefanestii de Jos, prin Consiliul Local Stefanestii de 
Jos in cadrul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de 
Alimentare cu Apa si Canalizare cu denumirea Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "Apa Canal Voluntari-Stefanesti", persoana juridica romana de 
drept public. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 D-nul Viceprimar  Paraschiv Eugen propune infiintarea unui serviciu de 
politie comunitara deoarece  este o necesitate absoluta pentru comuna. 
  Consiliul local este de acord . 
 Dl. Rusu Gabriel solicita concesiunea unei suprafete de 30 mp din 
domeniul public. 
         Dl Viceprimar specifica ca acesta trebuie sa plateasca taxa de 3000 Ron 
pentru alimentatie publica iar dupa aceea acesta sa solicite si autorizatie de 
functionare. 



   Dl consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca, concesionarea acestei 
suprafete de teren d-nului Rusu Gabriel inseamna bani la bugetul local. Totusi 
trebuie avut in vedere ca nu trebuie sa se fie afectata circulatia pe drumul public 
 Consiliul local este de acord cu cererea dnului Rusu Gabriel. 
   Societatea GT Energy propune dezvoltarea la nivelul comunei Stefanestii 
de Jos a unui parteneriat public privat cu energie prin panouri cu celule 
fotovoltaice. Reprezentantul acestei societati propune efectuarea unui studiu de 
fezabilitate in vederea reralizarii acestui proiect. 
 Dl consilier Dinca Nicolae  spune ca ar fi oportun pentru comunitate acest 
tip de energie, intrucat este benefica pentru cetatenii comunei Stefanestii de Jos 
existenta unor retele de inalt standard.  
 Domnii consilierii sunt de parere a ca trebuie sa se mai informeze despre 
acest tip de proiect. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


