
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 28.01.2011, 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, dl Joiman Nicolae supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei astfel: 
- Proiect de hotarare aprobare modificare HCL 44/2010,  revocare in 

totalitate  a HCL 35/2010,   revocare in totalitate  a HCL 49/2010. 
- Proiect de hotarare aprobare Regulamentul de organizare si functionare 

a Politiei Locale Stefanestii de Jos 
- 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, hotararea privind aprobarea modificarii 
HCL 44/2010  apartine d-lui primar, iar documentele aferente au fost redactate 
de responsabilii de resort.  

Din aceste materiale, rezulta faptul ca in data de 26.11.2010 a fost 
adoptata hotararea consiliului local Stefanesti de Jos cu nr. 44, prin care s-a luat 
act de excluderea din Partidul Conservator a d-lui Ilie Victor, ca urmare incetand 
de drept si mandatul acestuia de consilier local. In urma efectuarii controlului de 
legalitate de catre Institutia prefectului judetului Ilfov, s-a propus modificarea 
HCL 44/2010, in sensul corectarii modului de formulare a art. 1 din acest act 
administrativ;  prin adresele nr. 19876/FP/05.01.2011 si 16535/FP/19.01.2011, 
emise de Institutia Prefectului judetului Ilfov, in urma efectuarii controlului de 
legalitate a HCL 35/2010, respectiv 49/2010, se solicita revocarea acestor 
hotarari, pentru urmatoarele motivatii: 



- HCL 35/2010: prelungirea PUG „nu se poate face dincolo de termenul 
de 10 ani, perioada de valabilitate prevazuta de lege” 

- HCL 49/2010: consiliul local nu se poate asocia cu persoane fizice, 
doar cu persoane juridice, conform legii. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca este necesara aceasta 
modificare. 
 Este de acord cu aceasta hotarare. 
         Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca este necesar sa  respecte 
legislatia 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 aproba modificarea 
HCL 44/2010 ,  se revoca in totalitate HCL 35/2010,  se revoca in totalitate HCL 
49/2010. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale 
Stefanestii de Jos apartine d-lui primar, iar documentele aferente au fost 
redactate de responsabilii de resort. 
         Din aceste materiale, rezulta faptul ca in luna decembrie 2010, prin HCL 
51/2010,  s-a reorganizat Politia comunitara Stefanesti de Jos in Politie locala, 
incepand cu data de 01.01.2011. 
 Ca urmare, avand in vedere faptul ca la data adoptarii HCL 51/2010 nu 
era adoptat un act normativ in ceea ce priveste regulamentul cadru de organizare 
si functionare a politiei locale, nu s-a putut adopta si regulamentul de organizare 
si functionare a Politiei locale Stefanesti de Jos. 
 Intre timp a fost adoptata HG 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei locale; ca urmare, 
se impune adaptarea acestuia si adoptarea unei hotarari a consiliului local in 
acest sens.  
 Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita 
parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca se impune respectarea legii. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristina Marian considera ca trebuie adoptat un regulament 
de organizare a politiei locale 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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba a consilieriilor 
prezenti, se adopta hotararea privind aprobarea regulamentul de organizare si 
functionare a politiei locale Stefanestii de Jos.   
         La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



 Dl Iordache Haralambie Bogdan solicita in concesiune o suprafata de 100 
ha din islazul comunei Stefanestii de Jos. 

Domnii consilieri apreciaza ca, momentan, nu exista acte de proprietate 
pentru acest teren ( islazul comunal),  drept urmare nu sunt de acord cu aceasta 
solicitare (neputandu-se organiza licitatia aferenta). 
         Dl consilier Pavel Gheorghe  a depus  cerere pentru concesiunea a unei 
suprafete de 150 mp in curtea primariei, pentru sediu social al Partidului 
Conservator, Organizatia Stefanestii de Jos. 
  Domnii consilieri prezenti  mentioneaza ca la nivelul Consiliului Local 
Stefanestii de Jos s-a luat decizia sa nu se mai acorde suprafete de teren in 
concesiune din curtea primariei, si nu sunt de acord cu aceasta solicitare. 

Dl Joiman Gheorghe solicita 20 mp la sosea pentru functionarea unei 
covrigarii. 

Domnii consilieri propun si voteaza  in unanimitate discutarea acestei 
cereri la  sedinta viitoare. 

Societatea Phoenix Games solicita autorizatie pentru vanzare cartoane 
bingo. 

Consiliul local este de acord cu cererea societatii Phoenix Games. 
Societatea Iridex Group   solicita autorizatie de functionare pentru sediu. 

 Consiliul local este de acord cu cererea societatii Iridex Group. 
   Societatea Agri Fitness  solicita aviz de functionare pentru punctul de 
lucru din comuna Stefanestii de Jos. 

Consiliul local este de acord cu cererea societatii Agri Fitness. 
Societatea Sentado Media solicita aviz preliminar PUZ in T22 P64/2/1 

pentru trecerea terenului din extravilan in intravilan. 
Consiliul local decide amanarea solutionarii cererii pana la primirea de 

date suplimentare de la solicitant, in ceea ce priveste investitia propusa. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


