
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 30.06.2011, 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 supune aprobarii consiliului ordinea de zi a 

sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobae PUZ Yuksek; 
- Proiect hotarare aprobare asociere CL cu Partida Romilor; 
- Proiect hotarare aprobare asociere CL cu Romani CRISS 
- 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 materialele prezentate, reiese ca se impune rectificarea bugetului local 
al comunei Stefanestii de Jos pentru includerea urmatoarelor sume; 

- cote defalcate din impozit pe venit: 600.000 RON; 
- sume din amenzi: 93.417 RON. 
- impozit teren persoane juridice: 80.000 RON; 
- licente si autorizatii functionare: 50.000 RON; 
- concesiuni si inchirieri: 10.000 RON; 
- subventii mediator sanitar: 12.000 RON 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli; 
- sediu nou primarie: 200.000 RON; 
- teren sintetic: 250.000 RON; 
- spatii verzi policlinica: 50.000 RON; 
- gospodarie comunala: 65.417 RON; 



- cladire vestiare: 200.000 RON; 
- intretinere parcuri: 80.000 RON. 
Suma totala buget rectificat: 20.867.459 RON 
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. Pavel Gheorghe intreaba pe ce vor fi cheltuiti banii alocati pentru 

sport. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen precizeaza ca fondurile vor fi investite 

pentru activitati sportive, pentru amenajarea terenului sintetic si cladirea aferenta 
vestiarelor. 

Dl. consilier Cristina Marian sustine ca prin finantarea activitatilor 
sportive se imbunatateste conditia fízica a locuitorilor din comuna, contribuind 
la starea de sanatate a acestora. 

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 

rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. Voteaza 
impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe, care nu este de acord cu modul de 
impartire a sumelor.  

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 ca pe raza comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, 
se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de investitii: destinatia “supraetajare 
imobil locuinte P+2E cu 1 etaj”, amplasat in comuna Stefanestii de Jos, str. 
Plopului, nr. cadastral 564, tarla 41 parcela 329/33,34, suprafata 998,12 mp. 
Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- SC YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT SRL ; 
- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

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

construita in prezent permite suprainaltarea si este respectata legislatia in 
domeniu (fiind obtinute toate avizele necesare), 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 adoptarea PUZ. 
In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind asocierea dintre 

comuna Stefanestii de Jos, prin consiliul local cu Partida romilor. Obiectivele 
urmarite sunt : 

- dezvoltarea de planuri de actiune si proiecte in vederea dezvoltarii 
unor intreprinderi si cooperative ale economiei sociale; 

- sprijinirea persoanelor care provin din grupurile vulnerabile din 
localitatea Stefanestii de Jos jud. Ilfov, in vederea participarii active la 
viata economica, sociala, educationala si culturala. 



Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
Dl. primar precizeaza ca, in cadrul acestei asocieri, consiliul local nu 

contribuie material. 
Dl consilier Cristina Marian sustine ca atingerea obiectivelor propuse este 

benefica pentru dezvoltarea comunitatii de romi din localitate. 
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 Partida 
Romilor. 

La ultimul 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 se propune asocierea dintre comuna 
Stefanestii de Jos, prin consiliul local cu Romani CRISS. 
 Obiectivul general al proiectului „cluburile de sprijin educational 
ZURALE CHAVE” il constituie prevenirea si corectarea abandonului scolar cu 
populatie majoritara roma, prin interventii ce vizeaza elevii cu risc de parasire 
timpurie a scolii si cadrele didactice care sustin activitati de prevenire si 
corectare a acestui fenomen. Obiectivul principal il constituie dezvoltarea, 
implementarea si gestionarea unui Club regional in cadrul comunitatii din jurul 
Scolii generale cu clasele I-VIII din localitate si desfasurarea unor activitati de 
tip „scoala dupa scoala”, conform cerintelor proiectului. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Ulian Mihai sustine ca vor trebui stabilite criterii obiective 

pentru selectia copiilor care vor face parte din grupele after school. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca o asemenea initativa este beefica 

pentru copiii cu rezultate mai slabe la invatatura. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe este de acord cu proiectul de hotarare, cu 

conditia sa nu implice cheltuieli de fonduri de la bugetul local. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind asocierea dintre romani CRISS si comuna Stefanestii de Jos, prin 
Consiliul local. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Stoian Mariana solicita atribuirea in folosinta temporara a suprafetei 

de 250mp situata in T22 intravilan, langa proprietatea dasei, pentru activitatea 
„comercializare flori”. 

Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine ca se va masura terenul liber, 
urmand ca cererea sa primeasca raspuns in 30 de zile. 



SC Minova Romania SRl solicita autorizatie de functionare pentru sediul 
social situat in comuna Stefanestii de Jos, Linia de Centura nr. 2 corp 3 jud. 
Ilfov. 

Consiliul local este de acord, cu obligatia platii amenzii contraventionale 
aferente. 

D-na Nucica Victorita solicita autorizatie de functionare pentru magazinul 
situat in curtea dansei, pe str. Snagov nr. 24, Stefanestii de Jos, jud Ilfov. 

Consiliul este de acord. 
SC FRIGOEXPERT SRL solicita autorizatie de functionare pentru 

punctul de lucru situat in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov. 
Consiliul local ese de acord. 
SC ANDY&IOANA SRL solicita 4 mp in parcul mare, pentru 

desfasurarea activitatii de comercializare dulciuri (in coltul de langa pod). 
Consiliul este de acord. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 

 


