
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.09.2010, 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 infiintare societate apa si canal Voluntari 
Stefanesti; 
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 prelungire asociere Petroconstruct; 
- Proiect hotarare prelungire valabilitate PUG; 
- Proiect hotarare stabilire reprezentant CL la scoala; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ (3 PUZ-uri); 
- Proiect hotarare aprobare infiintare Politie comunitara Stefanestii de 

Jos; 
- Proiect hotarare aprobare ccm/acord colectiv pentru anul 2011; 
- Proiect hotarare infiintare societate comerciala Apa si canal Voluntari 

Stefanesti; 
- 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:  
-  65.757 RON, reprezentand sume defalcate din cota de TVA pentru 

institutiile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2010, cheltuieli de 
personal; 

- 41.610 RON, reprezentand sume defalcate din conta de TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

- 10.150 RON, reprezentand sume defalcate din cota de TVA pentru 
cofinantare (20%) 

 
TOTAL REDUCERE: 548.886 RON 
 
*  includerea in bugetul local a urmatoarelor sume: 
- cote defalcate din TVA: 300.000 RON; 
- taxe judiciare de timbru: 5000 RON; 
- impozit pe venit din transferuri de proprietate: 24.000 RON; 
- venituri din concesiuni: 20.000 RON 
 
TOTAL BUGET RECTIFICAT (VENITURI): 12.904.947 RON; 
 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 
 
• asistenta sociala (cheltuieli de personal): 21.504 RON; 
• administratie (bunuri si servicii): 80.000 RON; 
• gospodarie comunala (bunuri si servicii): 76.689 RON 

 
TOTAL BUGET RECTIFICAT (CHELTUIELI): 12.356.061 RON; 
 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca trebuie respectate prevederile 

legale in ceea ce priveste repartizarea fondurilor bugetare, coroborate cu nevoile 
stringente ale comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca trebuie acoperite directiile 

principale de cheltuieli, date fiind conditiile de criza. De asemenea, se vor face 
virarile obligatorii catre bugetul de stat, asa cum sunt ele prevazute in legile 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 rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 

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 se propune prelungirea cu un an de zile a 
asocierii Consiliului local Stefanestii de Jos cu SC PETROCONSTRUCT 
GROUP SA, in vederea exploatarii unei suprafete de 10 ha din izlazul comunal. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca societatea in cauza un a 

respectat in totalitate clauzele contractuale, ca urmare considera ca o prelungire 
a asocierii nu se justifica. 

Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine ca trebuie refuzata prelungirea 

asocierii, dat fiind faptul ca SC PETROCONSTRUCT GROUP SA nu a 
respectat obligatia contractuala de a umple groapa sapata. 

Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae solicita ca un reprezentant al SC 

PETROCONSTRUCT GROUP SA s avina in fata Consiliului local si sa explice 
de ce nu a fost astupata groapa excavata. 

Nu 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 respinge proiectul de 

hotarare privind aprobarea prelungirii cu un an a asocierii dintre Consiliul local 
Stefanesti de Jos si SC PETROCONSTRUCT GROUP SA in vederea 
exploatarii si reabilitarii a 10 ha izlaz. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind prelungirea 
valabilitatii PUG-ului comunei pana in data de 30.11.2011. 

Proiectul de hotarare este initiat de catre dl. primar, iar documentele 
aferente au fost intocmite de catre responsabilii de resort. 
 Din aceste materiale rezulta ca PUG-ul comunei Stefanestii de Jos, 
aprobat prin HCL nr. 20/30.11.2009 a avut o valabilitate de 10 ani; inca din anul 
2007 Primaria comunei Stefanestii de Jos a demarat procedurile realizarii unui 
nou PUG, proceduri ce nu au fost inca finalizate. 
 Luand in considerare ca, in situatia actuala, nu se mai pot emite certificate 
de urbanism si autorizatii de constructie pentru investitiile de pe raza localitatii; 
ca urmare, se propune prelungirea valabilitatii acestuia pana la data de 
30.11.2011. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca este imperativ prelungirea 
valabilitatii PUG-ului existent pentru a se putea emite in continuare certificate 
de urbanism si autorizatii de construire. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Dinca Nicolae sustine respectarea prevederilor legale in 
domeniu; este necesara prelungirea valabilitatii actualului PUG la termenul 
maxim (30.11.2011), in speranta ca pana atunci va fi aprobat noul PUG. 
 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 prelungirea valabilitatii actualului PUG al comunei pana la data de 
30.11.2011. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local in Consiliul de administratie al scolii. 
 Din materialele prezentate, rezulta ca prin adresa nr. 353/2010, 
conducerea scolii cu clasele I-VIII nr. 1 din comuna Stefanesti de Jos solicita 
Consiliului local desemnarea unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul 
de administratie, pentru anul scolar 2010-2011.  
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Cristina Marian propune pe dl. viceprimar Paraschiv Eugen, 
cu motivatia ca problemele administrative cad in sarcina viceprimarului si este 
cea mai potrivita persoana sa faca parte din consiliul de administrare al scolii. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local in Consiliul de 
administratie al scolii. 
 Urmatorul pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea 
PUZ in tarlaua 41, parcela 348/1/11,  privind obiectivul de investitii 
(functiunile) : ansamblu hale depozitare P, birouri anexe, utilitati; terenul ce 
constituie obiectul acestui PUZ are suprafata de 12.774,06 m.p. , beneficiar SC 
ROMCARBON SA. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca prin acest obiectiv de 
investitii se dezvolta infrastructura industriala a comunes. 
 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 probare 
PUZ (a votat impotriva dl. consilier Catarama Gheorghe). 
 Urmatorul Proiect pe ordinea de zi prevede aprobarea PUZ - studiu de 
amplasament si vizibilitate, privind amplasarea a 8 panouri publicitare cu 
dimensiunea 3.20 m X 2.40 m in comuna Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti, 
beneficiar SC MISTIC MEDIA SRL.  
 Presedintele de sedinta solicita opiniile d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae sustine ca este necesar ca panourile respective 
sa respecte aliniamentul stradal. 
 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 de 
aprobare PUZ (a votat impotriva dl. consilier Catarama Gheorghe). 
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind adoptarea PUZ 
hotel S+P+4E, anexe si utilitati, in comuna Stefanestii de Jos,numar cadastral 
2011, tarla 13, parcela 349, 350, 354, 359, 360, 361,  suprafata 3067 mp; 
beneficiarii investitiei sunt PARASCHIV VASILE, PARASCHIV 
GEORGETA, PARASCHIV MARIAN, PARASCHIV IOANA GIORGIANA. 
 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae sustine ca o asemenea investitie in comuna va 
atrage bani la bugetul local. 
 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 de 
aprobare PUZ (a votat impotriva dl. consilier Catarama Gheorghe). 
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind infiintarea Politiei 
Comunitare Stefanestii de Jos. 
 Din materialele intocmite de catre responsabilii de resort, rezulta ca s-a 
primit structura de posturi de la Prefectura judetului Ilfov si avizul favorabil al 
ANFP in ceea ce priveste functiile publice nou infiintate. 
 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Catarama Gheorghe apreciaza ca prin infiintarea acestei 
structuri se urmareste sporirea linistii si sigurantei locuitorilor din comuna. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca infiintarea acestei structuri 
trebuie sa respecte prevederile legale in domeniu. 
 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 Politiei Comunitare. 
 Urmatorul proiect pe ordinea de zi prevede aprobarea contractului colectiv 
de munca/acordului colectiv la nivelul institutiei, pentru anul 2011. 

 Din materialele prezentate rezulta ca se propune incheierea unui 
acord colectiv/contract colectiv de munca la nivelul institutiei pentru anul 2010-
2011. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca incheierea acestor doua acte 

este benefica pentru salariatii institutiei, intrucat se determina cu mai mult 
claritate drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatului. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca, in urma aplicarii prevederilor 

din ccm/acord colectiv, salariatii vor fi stimulati pentru a-si indeplini cu si mai 
multa constiinciozitate indatoririle de serviciu. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 



Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se spune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aprobarea incheierii ccm/acord colectiv la nivelul institutiei pentru anul 
2010-2011. 

La ultimul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documentele aferente sunt intocmite de responsabilii in domeniu. 

Din aceste documente reiese ca se propune infiintarea unei societati 
comerciale, in asociere cu consiliul local Voluntari, pentru operarea serviciului 
de apa si canalizare. 

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca, in cazul infiintarii acestei 

societati comerciale, vor trebui angajati oameni din comuna. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca o asemenea societate comerciala 

ar fi benefica pentru localitate, insa procentele de actiuni intre cei doi asociati nu 
sunt impartite echitabil. Problema ar trebui discutata si intr-o viitoare sedinta de 
consiliu, nu trebuie luata o hotarare pe graba. 

Nu este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
In urma votului, consilieri prezenti decid amanarea discutarii proiectului 

de hotarare in vederea obtinerii de clarificari in ceea ce priveste procentele de 
actiuni ale celor doi asociati (respectiv Consiliul local Stefanestii de Jos si 
Consiliul local Voluntari). 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Secretarul comunei inmaneaza alesilor locali formularele prevazute de 

legea 176/2010 pentru delcaratiile de avere si interese si le aduce la cunostinta 
obligatia de a completa aceste formulare si a le depune pana la data de 
29.10.2010. 

De asemenea, se propune cumpararea unui tractor nou la primarie si 
necesitatea curatarii gunoaielor din cartierul nou din Stefanestii de Sus. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                              SECRETAR COMUNA, 

 
 
 

 


