
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 15.07.2011, 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. De asemenea, propune alegerea unui 
nou presedinte de sedinta. 

Dl. consilier Mihaila Marius propune pe dl. consilier Gheorghe Cristian. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Gheorghe 

Cristian preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare asociere Consiliul Judetean Ilfov. 
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.  

Domnul consilier Pavel Gheorghe doreste sa se consemneze ca a fost 
platit pentru o sedinta de comisie la care nu a participat dar, pe procesul verbal 
de la comisie figureaza ca a semnat si a mentionat ca nu a fost prezent. 
 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 materialele prezentate, rezulta ca este necesara asocierea cu Consiliul 
Judetean Ilfov deoarece in contextul actual, in care se doreste dezvoltarea vietii 
sportive din comuna si a infrastructurii aferente, realizarea obiectivului de 
investitii „Reabilitare Strada Stadionului, pe sectorul cuprins intre DJ 200 (sos. 
Stefanesti)  si stadionul “Matarau Dumitru” si amenajarea parcarii stadionului” 
nu se poate realiza din fondurile proprii ale consiliului local. 
  
  
  



 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. viceprimar Paraschiv Eugen  considera ca asocierea este benefica 
deoarece echipa de fotbal a localitatii va activa in Liga a III-a, FRF impunand  
crearea anumitor conditii pentru desfasurarea partidelor si oferirea de facilitati 
spectatorilor care vor veni la stadion, si de asemnea considera ca acest obiectiv 
de investitii poate fi realizat printr-o asociere cu Consiliul judetean Ilfov, cu 
conditia respectarii prevederilor legale 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristina Marian mentioneaza ca e oportuna aceasta asociere 
deoarece Consiliul Judetean Ilfov ne ajuta din punct de vedere financiar pentru 
realizarea acestei investitii. 
        Este de acord cu proiectul de hotarare. 
         Dl. consilier Ulian Mihai apreciaza ca este necesara aceasta asociere. 
 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 
asocierea Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos cu Consiliul judetean 
Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de interes public “Reabilitare Strada 
Stadionului, pe sectorul cuprins intre DJ 200 (sos. Stefanesti)  si stadionul 
“Matarau Dumitru” si amenajarea parcarii stadionului”, la care Consiliul local 
Stefanestii de Jos participa cu suma de 5000 RON.  
 Dl. consilier Pavel Gheorghe nu este de acord  cu asocierea motivand ca 
se plata se face retroactiv, nu se stie ce si cum s-a facut aceasta investitie.  
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
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