
PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 29.07.2011, 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.  

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

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare studiu prefezabilitate si parteneriat public 

privat; 
- 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 ca rectificarea bugetara propusa este impusa 
de realocarea unor sume ramase necheltuite la capitolele bugetare catre care au 
fost alocate initial, spre a face fata unor investitii din alte domenii de interes, 
dupa cum urmeaza: 

 
- 250.000 RON de la capitolul bugetar 84 “transporturi”, alocati initial 

pentru pietruire drumuri, isi schimba destinatia astfel: 
  - 150.000 RON pentru realizare put mare adancime, 
alimentare retea apa potabila, licitat in conditiile legii; 
  -  100.000 RON pentru lucrari la tribuna stadionului 
“Matarau Dumitru” 
De asemenea, trebuie sa se tina cont de necesitatea alocarii, in viitorul 

apropiat, a unor sume pentru evenimentele cauzate de “ziua comunei”, care va 
coincide cu festivalul local. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 



Dl. viceprimar Eugen Paraschiv considera ca fondurile trebuie cheltuite 
pentru investitii necesare; de asemenea, trebuie ca in viitorul apropiat sa se 
asigure fonduri necesare pentru festivitatile organizate cu ocazia “zilei 
comunei”. 

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 rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 
La urmatorul proiect de hotarare, expunerea de motive apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
 Din materialele prezentate reiese faptul ca se propune aprobarea unui 
studiu de prefezabilitate studiu de prefezabilitate, care analizeaza obiectivul 
public al proiectului (independenta energetica a localitatii prin producerea de 
energie din surse regenerabile (eoliana, solara, etc), aria de acoperire, 
posibilitatile tehnice de implementare, ca si estimarea costurilor si a celor mai 
importante riscuri, alaturi de alti indicatori specifici. Pentru realizarea acestor 
obiective, dat fiind bugetul redus al comunei, se impune constituirea unui 
parteneriat public-privat. 
 Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri. 
 Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca o asemenea investitie este 
benefica pentru comuna, preconizandu-se scaderea pretului energiei electrice 
furnizate populatiei, in masura in care se va putea produce energie in sistem 
propriu, independent de reteaua Electrica. 
 Este de acord cu proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Cristina Marian considera ca o investitie bazata pe fonduri 
europene nerambursabile este de viitor. 
 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 aprobarea studiului de prefezabilitate si a initiativei de parteneriat public 
privat. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 D-na Glevesanu Georgeta solicita eliberarea unui aviz de functionare 
pentru activitatea de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse nealimentare. 
 Dl. viceprimar Eugen Paraschiv propune ca, mai intai, sa se verifice 
indeplinirea conditiilor de functionare a societatii comerciale, spatiu destinat 
activitatii si abia apoi sa se elibereze avizul. 
 Consiliul local este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA,  


