
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 27.08.2010, 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.  
Decanul de varsta solicita propuneri pentru presedintele de sedinta. 
Dl. consilier Ilie Ionel propune pe dl. consilier Negoescu Cristian. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea votrilor consilierilor prezenti, dl. consilier Negoescu 

Cristian preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta, la informarea d-nei secretar, propune 

suplimentarea ordinii de zi astfel: 
- proiect hotarare aprobare expropriere drumuri de exploatare; 
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 act constitutiv si statut ADI Voluntari-

Stefanesti 
- Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de expropriere pentru 

cauza de utilitate publica a unor drumuri de exploatare; 
- 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: 
 * retragerea din bugetul local a urmatoare lor sume:  
- salarii administratie: 69.245 RON; 
- bunuri si servicii administratie: 221.000 RON; 
- bunuri si servicii invatamant: 100.000 RON; 
- salarii mediator sanitar: 1.465 RON; 
- bunuri si servicii sport: 30.000 RON; 
- bunuri si servicii parcuri: 10.000 RON; 
- salarii asistenti personali: 19.656 RON; 
- bunuri si servicii asistenti personali: 2.000 RON; 
- bunuri si servicii gospodarie comunala: 95.520 RON 
 
TOTAL REDUCERE: 548.886 RON 
 
* repartizarea in partea de “cheltuieli” a urmatoarelor sume: 
- administratie (materiale functionale): 200.000 RON; 
- iluminat public: 80.000 RON; 
- materiale functionale gospodarie comunala: 27.600 RON 
 
*  includerea in bugetul local a urmatoarelor sume: 
- cote de falcate din impozitul pe venit: 290.000 RON; 
- taxe transport persoane fizice: 1.071 RON; 
- amenzi: 16.529 RON 
 
TOTAL BUGET RECTIFICAT: 12.177.868 RON 

 
    Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Cristina Marian considera ca trebuie respectata OG 63/2010 
si efectuarea reducerilor bugetare aferente. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca reducerile de cheltuieli 
bugetare cerute de Guvern trebuie facute, chiar daca fondurile sunt deja 
insuficiente pentru buna desfasurare a activitatii in comuna. 
 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 rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 



 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea actului 
constitutiv si al statutului asociatiei de dezvoltare intracomunitara Voluntari 
Stefanesti. 
 Din documentele prezentate, rezulta ca prin HCL nr. 28/2010 s-a aprobat 
asocierea comunei Stefanestii de Jos cu orasul Voluntari in vederea constituirii 
unei Asociatii de Dezvoltare Intracomunitara pentru operarea in comun a 
serviciului de apa si canalizare. In acest moment se pune problema aprobarii 
actului constitutiv si statutului ADI de utilitati publice pentru serviciul de 
alimentare cu apa si canalizare “Apa si canalizare Voluntari Stefanesti.”, care sa 
stabileasca concret modul de organizare, drepturile si obligatiile fiecareia dintre 
parti. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca trebuie urmate toate 
procedurile necesare constituirii legale a ADI pentru ca aceasta sa devina 
functionala si sa-si indeplineasca sopurile pentru care a fost creata (inclusiv 
crearea unei societati comerciale care sa opereze serviciul de apa in localitate). 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. viceprimar sustine ca prin constituirea acestei ADI si a societatilor 
comerciale subsecvente se vor elibera posturi din organigrama primariei, se va 
asigura o administrare mai buna a retelei de apa, extinderea acesteia si 
introducerea canalizarii. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilerilor prezenti, se adopta hotararea 
privind aprobarea statutului si Actului constitutiv ADI Voluntari-Stefanesti. 
 La ultimul 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, pentru realizarea lucrarilor aferente 
tronsonului situat pe raza comunei Stefanestii de Jos, Secretariatul general al 
Guvernului a transmis o solicitare privind trecerea din domeniul public al 
comunei Stefanestii de Jos in domeniul public al Statului roman si in 
administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – Compania 
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a unor suprafete 
de teren aferente unor drumuri de exploatare: 

- De 7, suprafata 1.979 mp, numar cadastral 1669; 
- De 349, suprafata 2.158 mp, numar cadastral 1716; 
- De 349, suprafata 1.490 mp, numar cadastral 1717; 
- De 349/1, suprafata 282 mp, numar cadastral 1722; 
- De 349, suprafata 3.814 mp, numar cadastral 1986; 
- De 81, suprafata 147 mp, numar cadastral 1983; 
- De 349, suprafata 898 mp, numar cadastral 1987; 
- De 122, suprafata 315 mp, numar cadastral 1708/1; 
- De 122, suprafata 70 mp, numar cadastral 1826; 



- De 7, suprafata 69 mp, numar cadastral 1844; 
- De 349/1, suprafata 51 mp, numar cadastral 1855; 
- De 41, suprafata 613 mp, numar cadastral 1076/2; 
- De 106, suprafata 358 mp, numar cadastral 1898; 
- De 106, suprafata 646 mp, numar cadastral 1705/1; 
- De 106, suprafata 87 mp, numar cadastral 1897; 
- De 350/1, suprafata 35 mp, numar cadastral 1793/1 
- De 7, suprafata 316 mp, numar cadastral 1995 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca trebuie respectate prevederile 

legale in domeniu, cu atat mai mult cu cat obiectivul de investitii pentru care se 
face exproprierea este unul strategic, de interes national. 

Dl. consilier Catarama Gheorghe considera ca realizarea tronsonului de 
autostrada Bucuresti-Ploiesti este de interes national, neexistand motive pentru a 
refuza cererea Guvernului Romaniei. 

Este de acord cu proietul 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 exproprierii pentru cauza de utilitate publica a unor drumuri 
de exploatare din comuna. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 RRE LAND DEVELOPMENT SRL solicita un aviz de principiu pentru 
realizarea unui PUZ in comuna Stefanestii de Jos in vederea realizarii unei 
investitii imobiliare constand in 10 blocuri de locuinte. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


