
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 26.11.2010, 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 presedibtele de sedinta. 
Dl. consilier Dinca Nicolae propune pe dl. consilier Joiman Nicolae. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Joiman 

Nicolae preia conducerea edinteti pentru urmatoarele 3 luni. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului suplimentarea ordinii 

de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare constatare vacanta loc consilier local; 
- Proiect hotarare validare consilier local; 
- Proiect hotarare aprobare consituire asociatie sportiva. 
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 ordinea de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare constatare vacanta loc consilier local; 
- Proiect hotarare validare consilier local; 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare actualizare cuantum amenzi; 
- Proiect hotarare aprobare modificare HCL 40/2010; 
- Proiect hotarare aprobare constituire asociatie sportiva; 
- Diverse. 
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 prezinta situatia 
vacantarii unui loc de consilier, data fiind excluderea din partidul conservator a 



d-lui Ilie Victor. Se prezinta in acest sens adresa nr. 96/2010 emisa de catre 
Partidul Conservator. Adtfe, sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 9 lit.h 
din legea nr. 393/2004 – Statutul alesilor locali pentru constatarea vacantei 
locului de consilier local ocupat de dl. Ilie Victor. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca, in masura in care sunt 
indeplinite  conditiile prevazute de legea 393/2004, tot ce poate face Consiliul 
local este sa constate vacant locul de consilier local. 

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

care se constata vacant locul de consilier local ocupat de dl. Ilie Victor, ca 
urmare a excluderii acestuia din Partidul Conservator. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare priveste 
validarea unui nou consilier local din partea Partidului Conservator. Se da citire 
adresei Partidului Conervator, prin care este desemnat ca urmatorul supleant pe 
lista dl. Pavel Gheorghe. 

Comisia de validare constata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege 
pentru validarea d-lui Pavel Gheorghe pe postul vacant de consilier local al 
comunei Stefanestii de Jos, incheind in acest sens procesul verbal. 

In continuare, dl. Pavel Gheorghe depune juramantul. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind validarea d-lui Pavel Gheorghe ca si consilier local al comunei 
Stefanestii de Jos. 

D-ra secretar ii inmaneaza d-lui Pavel Gheorghe formularele privind 
declaratia de avere si declaratia de interese, care trebuiesc depuse in termen de 
30 de zile de la validarea in functie, conform legii 176/2010. 

 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local pentru anul 2010, care 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: 250.000 RON; 
-    taxe judiciare de timbru: 10.000 RON; 
-    amenzi: 17.656 RON 

 
TOTAL BUGET RECTIFICAT:  venituri: 13.511.940 RON 
 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 
 
- sport – cheltuieli materiale: 87.656 RON; 
- gospodarie comunala – prestari servicii si materiale functionale: 

190.000 RON; 



Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. Viceprimer Paraschiv Eugen considera ca sumele trebuie incluse in 

bugetul local, conform legii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca repartitia sumelor trebuie sa 

urmareasca, in special, necesitatile stringente ale comunei. 
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 majorarea amenzilor aplicate pentru 
urmatoarele fapte:  

a) depoziteaza pe domeniul public, pe terenuri agricole, in paduri si in alte 
locuri publice gunoaie, reziduuri menajere, de constructii sau de alta 
natura;  

b) deverseaza ape reziduale sau dejectii animale pe domeniul public sau la 
vecini;  

c) nu asigura curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor pe care le detin 
la intrarea acestora pe drumurile publice.  
Cuantumul propus este intre 800 si 2500 RON. 

 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian sustine ca trebuie curatata localitatea de 

gunoaie si trebuie dat un exemplu cetatenilor, pentru a nu mai depune gunoaie. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen este sigur ca Garda de mediu va veni cu 

amenzi si mai mari, daca nu se reuseste stoparea depozitarii necontrolate de 
gunoi, pe plan local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ulian Mihai considera ca vidanja utilizata la nivelul 

localitatii trebuie sa fie descarcata in conditii de siguranta, in canalizarea 
orasului Voluntari. 

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 
majorarea cuantumului unor amenzi aplicate la nivel local (se abtine dl. consilier 
Dinca Nicolae). 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind modificarea HCL 
40/2010. Se aduce la cunostinta Consiliului local faptul ca Institutia prefectului 
judetului Ilfov a trimis o adresa prin care sesiza necesitatea adaptarii 
regulamentului de organizare si functionare a Politiei comunicare Stefanestii de 
Jos strict la organigrama existenta. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 



Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca regulamentul de organizare si 
functionare trebuie sa contina drepturile si obligatiile personalului deja angajat. 
Daca va fi nevoie, in cazul in care organigrama va suferi modificari, se vor 
aduce completari Regulamentului printr-o viitoare hotarare a consiliului local. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimer Paraschiv Eugen sustine ca Regulamentul de organizare si 

functionare al Politiei comunitare Stefanestii de Jos trebuie modificat in sensul 
adresei primite de la institutia prefectului judetului Ilfov, in caz contrar fiind 
atacata in contencios administrativ insasi hotararea prin care s-a infiintat aceasta 
structura. 

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 HCL 40/2010. 
La ultimul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
Din aceste materiale rezulta ca se propune infiintarea asociatiei sportive fotbal 
club Stefanesti, prin asocierea consiliului local Stefanestii de Jos cu: 

Nae Nicolae; 
Matarau Cristian; 
Rababoc Anghel; 
Paraschiv Gheorghe; 
Zamfir Ionel; 
Dumitrache Daniel; 
Presedintele de sedinta solicita inscreri la cuvant. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca o asemenea asociatie va ajuta 

la dezvoltarea conditiilor de practicare a fotbalului in comuna. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Cristina Marian sustine ca trebuie sa existe o forma 

organizata in mod legal de a sustine echipa locala de fotbal, iar o asemenea 
asociatie poate oferi raspunsul potrivit. 

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 asocierea consiliului local Stefanestii de Jos cu o serie de persoane fizice 
in vederea constituirii unei asociatii sportive „fotbal club Stefanesti”. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
SC DISTRIBCARN SRL solicita aviz de functionare pe raza localitatii 

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

contraventionale prevazute de HCL 26/2010. 
SC MEATTEAM SRL solicita aviz de functionare pe raza localitatii 

pentru sediul secundar. 



Consiliul local este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii 
contraventionale prevazute de HCL 26/2010. 

SC FLOAN DISTRIBUTION SRL solicita aviz de functionare pe raza 
localitatii pentru sediul secundar. 

Consiliul este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii contraventionale 
prevazute de HCL 26/2010. 

SC IBP FRESH TRADE SRL solicita aviz de functionare pe raza 
localitatii pentru sediul secundar. 

Consiliul este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii contraventionale 
prevazute de HCL 26/2010. 

SC NATUVIA GREEN ENERGY SRL solicita aviz de functionare pe 
raza localitatii, pentru sediul secundar. 

Consiliul este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii contraventionale 
prevazute de HCl 26/2010. 

SC. LETITIA SRL solicita aviz de functionare pe raza localitatii, pentru 
sediul social. 

Consiliul este de acord, cu mentiunea aplicarii sanctiunii contraventionale 
prevazute de HCL 26/2010. 

SC TOTAL PRELATE SRL solicita aviz de functionare pe raza localitatii 
pentru sediul social. 

Consiliul este de acord cu mentiunea aplicarii sanctiunii contraventionale 
prevazute de HCL 26/2010. 

Dl. Nae Marian solicita autorizarea efectuarii de curse speciale pe raza 
localitatii, pentru transportul angajatilor de la SC ROMVAC COMPANY SA 

Consiliul local este de acord, cu conditia prezentarii traseului ce urmeaza 
a fi parcurs. 

D-na Stoian Mariana solicita utilizarea temporara a unui spatiu de 51 mp 
„la capul masinii”, langa viitoarea piata. De asemenea, solicita reanalizarea 
contractului de utilizare temporara a domeniului public pentru amenajarea 
viitoarei piete, in sensul asigurarii accesului vecinilor in curti, pe langa piata. De 
asemenea, aminteste de sustinerile vecinilor cum ca acestia doresc ca acel teren 
sa ramana gol si nefolosit. 

Dl. viceprimar sustine necesitatea amendarii tuturor comerciantilor care 
au ocupat domeniul public cu terase. 

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

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                              SECRETAR COMUNA, 

 


