
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 29.10.2010, 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 ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2011; 
- 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: 
*  includerea in bugetul local a urmatoarelor sume: 
-    cote defalcate din impozit pe venit: 200.000 RON; 
-   fonduri pentru realizarea bazei sportive, conform HG 977/20.09.2010: 

50.000 RON;  
-    sume din impozitul pe transferuri de proprietate: 20.000 RON; 
-    amenzi: 53.551 RON; 
-  venituri din impozitul pe mijloace transport persoane fizice: 5.786 

RON; 
 
 
TOTAL BUGET RECTIFICAT:  venituri: 13.234.284 RON 

 



 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 
 
-    administratie: - echipament politie comunitara – 10.000 RON; 
                            - carburanti: 40.000 RON; 
                            - acoperire pret consum gaze: 10.000 RON; 
    total administratie: 60.000 RON; 
-    invatamant:       - incalzire scoala: 30.000 RON; 
                            - abonamente internet, telefon: 5.000 RON 
    total invatamant: 35.000 RON; 
- sport: materiale si prestari servicii vestiare: 105.000 RON; 
- gospodarie comunala: 129.337 RON 

 
TOTAL BUGET RECTIFICAT (CHELTUIELI): 12.685.398 RON 
 
 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Mihaila Marius considera ca banii destinati constructiei noii 

sali de sport au aceasta destinatie conform legii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Niculae apreciaza ca trebuie acoperite directiile 

urgente de cheltuieli. 
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 ca nivelul taxelor si impozitelor 

aplicabile la nivelul localitati in anul fiscal 2011 sa fie acelasi ca si in 2010, cu 
exceptia taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru 
care se propune o majorare cu 20%. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca nivelul taxelor pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor este mic, ca urmare se impune 
majorarea acestuia. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca, data fiind situatia financiara a 

locuitorilor, este justificata mentinerea taxelor si impozitelor locale, cu exceptia 
celor pentru certificate, avize si autorizatii, la nivelul din 2010. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Ionel sustine faptul ca pastrarea nivelului majoritatii 

impozitelor si taxelor locale in anul 2011 la nivelul din 2010 este justificata de 



situatia financiara a locuitorilor comunei, desi bugetul local ar avea nevoie de 
fonduri suplimentare. 

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 taxele si impozitele locale pentru anul 2011. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
SC CONSULT CORP SRL solicita aviz de functionare pe raza localitatii 

pentru sediul social. 
Consiliul local este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii 

contraventionale prevazute de HCL 26/2010. 
SC APP FINANCE INNERCITY SRL solicita aviz de functionare pe raza 

localitatii pentru sediul social. 
Consiliul local este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii 

contraventionale prevazute de HCL 26/2010. 
SC BLN GEORGE CONSTRUCT SRL solicita utilizarea temporara a 

345 mp domeniu public (in punctul numit „la capul masinii”). 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                              SECRETAR COMUNA, 

 
 
 

 
 


