
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.03.2011, 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 donatie tribuna; 
- Proiect hotarare aprobare asociere si comisie monitorizare contract; 
- 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 apartine d-lui 
primar, iar raportul de specialitate a fost intocmit de responsabilul de resort. 
Din aceste materiale rezulta ca ASFC LINDAB STEFANESTI doreste sa 
doneze comunei Stefanestii de Jos structura metalica a tribunei ridicata pe 
terenul de sport situat in comuna, str. Stadionului nr. 1. Se depune cererea de 
donatie si devizul lucrarii. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Catarama Gheorghe sustine faptul ca aceasta donatie este 
benefica pentru baza sportiva din comuna. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Stefan Niculae considera faptul ca acea investitie trebuie 
finalizata, din moment ce donatia cuprinde doar structura metaliza a tribunei. In 
momentul predarii efective, va trebuie incheiat un proces verbal in acest sens. 
 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 propunerea de donatie facuta de ASFC Lindab Stefanesti catre comuna 
Stefanestii de Jos, prin Consiliul local. 
 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind incheierea unui 
contract de asociere intre comuna Stefanestii de Jos, prin Consiliul local si SC 
PETROCONSTRUCT GROUP SRL in vederea exploatarii unui teren degradat 
de 6.6 ha, pentru redarea acestuia circuitului agricol. 
 Totodata, se propune constituirea unei comisii de monitorizare a modului 
de derulare a acestei asocieri. 
 In contraprestatie, SC PETROCONSTRUCT GROUP SRL va astupa 
gropile excavate si va pietrui o serie de drumuri comunale. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
  Componenta comisiei de monitorizare, propusa de Consiliul local, este 
urmatoarea: Gheorghe Cristian, Dinca Nicolae, Catarama Gheorghe, Mihaila 
Marius, Ilie Ionel. 
 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine ca astfel s-ar continua pietruirea 
lui DE 41, reabilitandu-se, in acelasi timp si izlazul comunal, considerand ca 
primarul comunei trebuie sa reprezinte Consiliul local al semnarea contractului 
de asociere. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Catarama Gheorghe considera ca astfel s-ar face economii la 
bugetul local, din moment ce unele drumuri comunale ar fi pietruite de catre SC 
PETROCONSTRUCT GROUP SRL, totodata redand circuitului agricol si 
terenul degradat. 
 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 comunei Stefanestii de Jos, prin Consiliul local, cu SC 
PETROCONSTRUCT GROUP SRL in vederea exploatarii si redarii circuitului 
agricol a unei suprafete de 6.6 ha teren degradat aflat in proprietatea privata a 
comunei, desemnarea primarului comunei sa reprezinte Consiliul local la 
semnarea constratului de asociere, ca si comisia de monitorizare a derularii 
contractului. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate consiliului local. 
 SC AUTOROM COM 2001 solicita eliberarea unui aviz de functionare pe 
raza comunei. 
 Consiliul este de acord. 
 Mihai Maria solicita utilizarea temporara a unui teren domeniu public in 
suprafata de 6 mp situat la intersectia dintre intrarea Fagaras si sos. Stefanesti, 
pentru a aplasa un chiosc vanzare flori. 
 Consiliul local este de acord in principiu, cu conditia sa aduca o schita a 
chiosului, care trebuie sa se incadreze in specificul arhitectural al zonei. 



 Joiman Gheorghe prezinta plansele pentru viitoarea covrigarie. 
 Consiliul local decide pastrarea statiei RATB in locatia actuala, utarea 
cismelei si este de acord cu investitia propusa, cu conditia ca dl. Joiman sa 
obtina avizele necesare conform legislatiei in vigoare. 
 Secretarul comunei prezinta o invitatie la un forum privind reincadrarea in 
munca a somerilor. 
 Consiliul local delega sa participe pe d-na Aurelia Somesan din partea 
compartimentului de asistenta sociala si pe dl. consilier local Dinca Nicolae. 
 Dl. Joiman Marian anunta Consiliul local ca in cel mult 30 de zile va 
elibera trotuarul pe care a amplasat terasa si ii va imbunatati aspectul exterior. 
 Radu Nicoleta solicita inschirierea unei suprafete de 40 ha izlaz. 
 Consiliul local ii comunica necesitatea organizarii unei licitatii in acest 
sens, licitatie ce nu poate fi organizata pana la obtinerea de catre comuna a 
actelor de proprietate pentru izlazul comunal. 
 Simion Violeta solicita aviz preliminar PUZ T 17 pentru construirea unor 
locuinte pe teren proprietate personala. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                            SECRETAR COMUNA, 
 
 
  
 
 


