
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 31.05.2011, 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 propune suplimentarea ordinii de zi, astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUG; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare dezmembrare teren domeniu public. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea 
ordinii de zi. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 
sedintei astfel: 

- Proiect hotarare interzicere substante etnobotanice in localitate; 
- Proiect hotarare trecere bun din domeniu public in domeniul privat; 
- Proiect hotarare aprobare plan actiuni lg. 416/2001; 
- Proiect hotarare aprobare echivalare functii publice politia locala; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- Proiect hotarare aprobare PUG; 
- Proiect hotarare aprobare dezmembrare teren domeniu public; 
- 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 documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 

Din aceste materiale rezulta efectele nocive pe care le poate avea asupra 
sanatatii populatiei consumul de substante etnobotanice si propunerea 
interzicerii comercializarii acestor substante in localitate. 



Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian este de total acord cu interzicerea 

comercializarii acestui tip de substante, cu atat mai mult cu cat acestea 
afecteaza, in primul rand, copiii si tinerii.  

Dl. consilier Pavel Gheorghe de asemenea sustine interzicerea 
comercializarii acestor substante pe raza comunei, dar fiind modul in care 
acestea afecteaza sanatatea si dezvoltarea fizica si psihica a utilizatorilor. 

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

privind interzicerea comercializarii substantelor etnobotanice pe raza comunei 
Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct pe ordinea de zi, proiectul apartine d-lui primar, iar 
documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 

Din documentele prezentate rezulta ca se propune trecerea dispensarului 
comunal din domeniul public al UAT in domeniul privat al acesteia, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian sustine ca, in masura in care prevederile 

legale prevad ca unitatile sanitare in care isi desfasoara activitatea medicii de 
familie, sa faca parte din domeniul privat al UAT, consiliul local nu poate decat 
sa aprobe proiectul de hotarare. 

Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considea ca regimul juridic al 
dispensarului comunal trebuie sa fie cel stabilit de lege, si anume domeniu privat 
al UAT. 

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 

trecerea dispensarului comunal din domeniul public in domeniul privat al UAT 
(se abtine de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe care considera ca suprafata din 
curtea dispensarului nu corespunde cu realitatea si cu evidentele legale). 

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 legea 416/2001, privind venitul minim 
garantat, obliga primarul la intocmirea unui plan local de actiuni ce urmeaza a fi 
executate de beneficiarii legii, plan care trebuie aprobat de Consiliul local. Se 
prezinta planul de actiuni propus. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ulian Mihai consedera ca una dintre masuri, si anume 

varuirea pomilor, va ajuta la imbunatatirea esteticii localitatii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca beneficiarii legii 416/2001 

apti de munca trebuie sa presteze activitatile propuse prin planul local de actiuni, 
aceasta fiind contraprestatia pentru sumele primite ca ajutor din partea statului. 



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 adpta hotararea privind 

aprobarea planului local de actiuni pentru beneficiarii legii 416/2001 (se abtine 
dl. consilier Pavel Gheorghe). 

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 faptul ca ANFP-ul a aprobat, in conditiile legii 
155/2010, echivalarea functiilor publice specifice de politist comunitar  si 
politist local, avand corespondent in functiile publice generale de referent si 
consilier. In acest sens a fost emis avizul nr. 881499.875827/12.04.2011. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca, in masura in care au fost 

indeplinite toate demersurile legale si s-a obtinut avizul ANFP pentru 
schimbarea denumirii din politist comunitar in politist local, consiliul local nu 
poate decat sa aprobe aceasta amsura. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierlor prezenti se adopta hotararea privind 

echivalarea functiilor publice de politist comunitar cu politist local. 
Urmatorul proiect de hotarare apartine d-lui primar, iar documentele 

aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
Din aceste materiale rezulta ca SC RRE LAND DEVELOPMENT SRL 

solicita aprobarea a doua PUZ-uri, unul pentru suprafata de 7975mp, iar celalalt 
pentru 13.285 mp, avand ca destinatie: ansamblu rezidential, anexe, utilitati. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. viceprimar Paraschv Eugen considera ca proiectul de investitii propus 

va dezvolta zona rezidentiala a comunei si nu poate aduce decat beneficii. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Catarama Gheorghe apreciaza ca o asemenea investitie in 

domeniul imobiliar are doua mari avantaje: bani mai multi la bugetul local, 
proveniti din taxe si impozite si cresterea numarului de locuitori si imbunatatirea 
imaginii localitatii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discuti la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea PUZ SC RRE LAND DEVELOPMENT SRL (voteaza impotriva dl. 
consilier Pavel Gheorghe). 

La urmatorul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar doumentele aferente au fost intocmite de responsabilii de resort. 

Din aceste materiale rezulta ca se propune reactualizarea PUG-ului 
localitatii. Vechiul PUG a fost intocmit in anul 1999, fiindu-i prelungita 
valabilitatea in 2010.   



Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca prin PUG se stabilesc 

directiile de dezvoltare urbanistica a comunei, este documentul care sta la baza 
eliberarii certificatelor de urbanism si autrizatiilor de construire. PUG-ul trebuie 
sa respecte noile realitati urbanistice.  

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca actualizarea PUG-ului este in 

interesul comunei, in lipsa acestei documentatii blocandu-se intregul proces de 
eliberare a CU si AC. 

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 

reactualizarea PUG (voteaza impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe, motivand 
ca nu stie care a fost pretul contractului cu firma care s-a ocupat de 
documentatie). 

La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine primarului 
comunei, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 

Din aceste materiale rezulta ca se propune o noua dezmembrare a 
terenului in suprafata totala de 8242 mp, situat in T 41 A348/1/4, dupa cum 
urmeaza: 

- lot 1 – 1300mp destinatia: domeniu public; 
- lot 2 – 1680 mp destinatia : statie gaze; 
- lot 3 – 3470 mp, destinatie: statie apa; 
- lot 4 – 1793 mp, drum de acces; 
Motivatia este ca, pentru bunul mers al lucrarilor in cadrul proiectului 

integrat finantat pe masura 322, pentru statia de apa trebuie alocati aproximativ 
3500 mp, fata de 2000 mp, cat erau prevazuti prin HCL 25/2009. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Cristina Marian considera ca prin aceasta dezmembrare 

trebuie indeplinite cerintele proiectului integrat, dat fiind faptul ca statia de apa 
face parte din proiect. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind ale discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

dezmembrarea terenului domeniu public in suprafata de 8242 mp, situat in T 41 
A348/1/4. (a votat impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe, motivand ca nu i s-au 
prezentat materialele care au stat la baza proiectului de hotarare). 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
SC DOBRE TRANS SRL solicita aviz de tranzit auto pe raza localitatii, 

dat fiind faptul ca efectueaza transport de persoane pentru SC REWE 
ROMANIA SRL, pe strada Busteni, pentru salariatii societatii. 

Consiliul este de acord. 



D-na Visanoiu Carmen solicita cumpararea spatiului in care isi desfasoara 
activitatea farmacia pe care o administreaza. 

Consiliul local considera ca aceasta cerere nu poate fi aprobata din 
moment ce nici macar UAT nu are acte care sa ateste proprietatea asupra acelui 
spatiu. 

SC ANDY&IOANA SRL solicita folosirea temporara a unei suprafete de 
4 mp in parc, pentru desfacerea de produse racoritoare si dulciuri pe durata verii. 

Consiliul local considera ca ar fi mai potrivit ca reprezentanti societatii sa 
vina sedinta urmatoare, pentru a preciza exact locatia. 

SC MICRO solicita o suprafata de 14 mp domeniu pubic, pentru utilizare 
temporara, in vederea amplasarii unui magazin mobil. 

Consiliul loal solicita preenta unui reprezentant in viitoarea sedinta de 
consiliu, pentru stabilirea locatiei. 

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

 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 


