
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 16.03.2011, la sedinta extraordinara 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 buget local 2011; 
- Proiect hotarare constituire comisie local ordine publica 
- 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 majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 
sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (se abtine dl. consilier 
Pavel Gheorghe, motivand ca nu a fost prezent la sedinta si nu cunoaste ce s-a 
discutat).  
 La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare privind  aprobarea 
bugetului local pentru anul 2011 apartine d-lui primar, iar raportul de 
specialitate a fost intocmit de responsabilul de resort. 

Din aceste materiale rezulta ca, pentru anul 2011, veniturile bugetului 
local al comunei Stefanesti de Jos sunt compuse din urmatoarele sume: 

- venituri proprii din impozite si taxe locale: 10.157.302 RON; 
- venituri proprii din amenzi: 854.050 RON; 
- cote defalcate din impozitul pe venit DGFP: 2.304.666 RON; 
- cote defalcate din impozitul pe venit CJI: 700.000 RON; 
- impozit pe venit din taxe pe proprietate: 50.000 RON; 
- cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 22% pentru echilibrarea 

bugetelor locale): 800.000 RON; 
- venituri proprii din taxe si tarife pentru licente: 50.000 RON; 
- venituri proprii din concesiuni: 50.000 RON; 
- venituri proprii din taxe judiciare de timbru: 20.000 RON; 



- venituri proprii din taxe extrajudiciare de timbru: 20.000 RON; 
- alte venituri proprii; 20.000 RON; 
- subventii pentru plata ajutorului de incalzire: 80.000 RON; 
- subventii pentru sanatate: 10.000 RON; 
- sume pentru fonduri sociale: 25.200 RON; 
- excedent bugetar (fond rulment ): 4.180.824 RON  
 
TOTAL GENERAL VENITURI ANUL 2011: 19.322.042 RON 
 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 
- administratie: 4.016.738 RON; 
- politie locala: 159.000 RON; 
- invatamant: 1.709.542 RON; 
- sanatate: 500.824 RON; 
- sport si recreere: 3.236.000 RON; 
- asistenta sociala: 1.090.600 RON; 
- gospodarie comunala: 3.951.138 RON; 
- mediu: 500.000 RON; 
- drumuri: 4.089.000 RON; 
- alte actiuni, proiecte romi: 69.200 RON 
- excedent bugetar: 4.180.824 RON 
 
TOTAL CHLETUIELI 2011: 19.322.042 RON 
 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. viceprimar sustine faptul ca bugetul este estimat, realitatea urmand a fi 
data de incasarile si viramentele ce se vor efectua. De asemenea, explica in ce 
constau cheltuielile preconizate pentru casa de cultura si restante de la capitolul 
bugetar “sanatate”. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian solicita informatii suplimentare asupra 
cheltuielilor aferente capitolului “sport, cultura, recreere”. 
 Dl. viceprimar explica investitiile preconizate: 

- 2 terenuri de sport; 
- tribuna stadionului; 
- sala de sport; 
- amenajare 2 parcuri; 
- amenajare casa cultura; 
Dl. consilier Dinca Nicolae intreaba in ce constau cheltuielile aferente 

“alte actiuni proiecte rromi”. 
 Dl. viceprimar explica ca este vorba despre contributia de 2% a 
Consiliului local la proiectele cu cofinantare. 
 Dl. consilier Ilie Ionel sustine faptul ca trebuie respectate prevederile 
legale in ceea ce priveste adoptarea bugetelor locale. 



 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Dinca Nicolae este de acord cu proiectul de hotarare, 
sustinand totusi ca suma destinata extinderii retelei electrice este cam mica. 
 Dl. viceprimar explica faptul ca proiectul finantat pe masura 322 prevede 
o finantare suplimentara pentru 18 km de retea electrica. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu majoritatea vourilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 
bugetul local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate (se abtine de la vot dl. 
consilier Pavel Gheorghe, care un este de acord cu repartizarea sumelor pe 
capitolelel de cheltuieli). 
 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 rezulta ca, in conformitate cu prevederile legii 
155/2010, la nivelul fiecarei localitati se infiinteaza o comisie locala de ordine 
publica, prin hotarare a Consiliului local.  
 Aceasta comisie este constituita din: primar, seful unitatii/structurii 
teritoriale a Politiei Romane sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, 
secretarul unitatii administrativ teritoriale si 3 consilieri locali, desemnati de 
autoritatea deliberativa. Atributiile comisiei sunt stabilite prin lege. 
 Dl. primar Anghel Rababoc propune pe dl. viceprimar Eugen Paraschiv, 
Marian Cristina si Mihai Ulian. 
 Dl. consilier Stefan Niculae propune pe dl. Pavel Gheorghe. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 
privind constituirea comisiei locale de ordine publica, avand ca reprezentanti din 
partea Consiliului local dl. viceprimar Paraschiv Eugen, dl. consilier local Ulian 
Mihai si dl. consilier local Pavel Gheorghe. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                            SECRETAR COMUNA, 
 
 
  
 


