
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 17.12.2010, 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 reorganizare compartiment de Politie 

comunitara Stefanestii de Jos in Politia locala Stefanestii de Jos, 
care, pana la data aprobarii Regulamentului de Organizare si 
Functionare, va avea aceeasi structura organizatorica, numar de 
posturi si baza materiala ; 

- Proiect hotarare aprobare acord de parteneriat intre Consiliul 
local Stefanestii de Jos si Asociatia Centrul Regional de 
Resurse pentru Promovare si Dezvoltare a Economiei Sociale 

Se supune la vot aprobarea suplimentarii ordinii de zi. 
Cu o abtinere (dl consilier Pavel Gheorghe) si 12 voturi pentru, a 

consilieriilor 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 reoganizare compartiment Politie 

Comunitara Stefanestii de Jos in Politia locala Stefanestii de Jos ; 
- Proiect hotarare aprobare acord de parteneriat intre Consiliul local 

Stefanestii de Jos si Asociatia Centrul Regional de Resurse pentru 
Promovare si Dezvoltare a Economiei Sociale ; 

- Diverse 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. 
Cu o abtinere (dl consilier Pavel Gheorghe) si 12 voturi pentru, a 

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: 383.888 RON; 
- sume dealcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 10.000 

RON; 
- sume provenite din impozite si taxe locale: 156.700 RON; 
- sume din amenzi: 72.554 RON. 

   Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita parerea 
d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca este necesara aceasta rectificare, 
data fiind includerea sumelor respective in buget si stabilirea unro directii de 
cheltuieli. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
         Dl. viceprimar Paraschiv Eugen apreciaza ca este necesar ca aceste sume 
provenite din amenzi, impozite si taxe sa fie incluse in bugetul local .Este de 
acord cu proiectul de hotarare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu o abtinere (dl consilier Pavel Gheorghe) si 12 voturi pentru,  a consilieriilor 
prezenti, se adopta hotararea privind rectificarea bugetului local. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare  privind 
reorganizarea compartimentului de Politie comunitara Stefanestii de Jos in 
Politia locala Stefanestii de Jos, care, pana la data aprobarii Regulamentului de 
Organizare si Functionare, va avea aceeasi structura organizatorica, numar de 
posturi si inzestrare materiala, apartine d-lui primar, iar documentele aferente au 
fost redactate de responsabilii de resort. 
         Din aceste materiale, rezulta faptul ca in luna septembrie 2010, prin HCL 
40/2010, s-a infiintat compartimentul de Politie comunitara la nivelul aparatului 
propriu de lucru al primarului comunei Stefanesti de Jos. 
 In conformitate cu legea 155/2010 prevede faptul ca, incepand cu data de 
01.01.2011, structurile politiei comunitare infiintate conform legislatiei aferente, 
se vor  reorganiza in structuri ale politiei locale. 
 Ca urmare, se impune adoptarea unei hotarari a consiliului local pentru 
reorganizarea structurii de politie comunitara existenta la nivelul comunei 
Stefanestii de Jos in “politie locala”, incepand cu data de 01.01.2011; totodata, 
avand in vedere ca nu s-a adoptat pana la aceasta data un act normativ de 
aprobare a  Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei 
comunitare, structura organizatorica, numarul de posturi si inzestrarea materiala 
a politiei locale vor ramane cele stabilite petntru politia comunitara, pana la 
adoptarea documentului mentionat. 



 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. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca trebuie actualizate structurile 
politiei comunitare infiintate conform prevederilor 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 o abtinere (dl consilier Pavel Gheorghe) si 12 voturi pentru,  a 
consilieriilor prezenti, se adopta hotararea privind aprobarea reoganizarii 
compartimentului de Politie Comunitara Stefanestii de Jos in Politia locala 
Stefanestii de Jos. 
  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, reiese faptul ca prin acest acord se urmareste 
obtinerea de finantari care sa promoveze structurile si activitatile specifice 
economiei sociale, in vederea integrarii persoanelor apartinand grupurilor 
vulnerabile pe piata muncii, promovand egalitatea de sanse intre barbati si femei 
si acordand o atentie speciala romilor, persoanelor cu dizabilitati si persoanelor 
cu risc sporit de marginalizare sau excluziune sociala. 
 Dl. Viceprimar Paraschiv Eugen considera ca avand in vedere obiectul 
acordului de parteneriat respectiv elaborarea si depunerea spre finantare proiecte 
care sa promoveze structurile si activitatile specifice economiei sociale, in 
vederea integrarii persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile pe piata muncii, 
promovand egalitatea de sanse intre barbati si femei si acordand o atentie 
speciala romilor, persoanelor cu dizabilitati si persoanelor cu risc sporit de 
marginalizare sau excluziune sociala, e foarte bine pentru cetatenii comunei 
noastre, deoarece se vor creea noi locuri de munca, copiii cetatenilor ar putea sa 
fie consiliati in diverse probleme privind piata muncii. 
         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 o abtinere (dl consilier Pavel Gheorghe) si 12 voturi pentru,  a consilieriilor 
prezenti, se adopta hotararea privind  acordul de parteneriat intre Consiliul local 
Stefanestii de Jos si Asociatia Centrul Regional de Resurse pentru Promovare si 
Dezvoltare a Economiei Sociale. 
         La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Societatea Fan Courier  solicita aviz de functionare pentru punctul de 
lucru din comuna Stefanestii de Jos. 
         Dl Pavel Gheorghe mentioneaza ca ar trebui sa le transmitem 
reprezentantilor societatii Fan Courier sa angajeze si cetateni din comuna 
noastra. 



 Consiliul local este de acord cu cererea societatii Fan Courier. 
   Societatea Mic.ro  solicita aviz de functionare pentru punctul de lucru din 
comuna Stefanestii de Jos. 
 Dl consilier Stefan Niculae  spune ca ar fi oportun pentru comunitate daca 
aceste societati ar angaja locuitori ai comunei. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen mentioneaza faptul ca, nu ai cum sa-i 
obligi aceste societati sa angajeze din cetatenii comunei. 
 Consiliul local este de acord cu cererea societatii Mic.ro. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


