
PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 10.10.2011, 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.  

Decanul de varsta anunta consilierilor necesitatea alegerii unui nou 
presedinte de sedinta si propune pe dl. consilier Gheorghita Virgiliu. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Gheorghita 

Virgiliu preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii Ordinea de zi a sedintei,  astfel: 
- Proiect hotarare aprobare asociere club sportiv 
- Diverse. 

 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 se propune asocierea Consiliului local 
Stefanestii de Jos cu Asociatia club sportiv Stefanesti, in vederea finantarii 
unora din activitatile clubului. Totodata, se va asigura accesul gratuit la baza 
sportiva a comunei Stefanestii de Jos. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Dinca Nicolae sustine faptul ca problema s-a discutat in 

cadrul comisiei de specialitate si a reiesit oportunitatea sustinerii financiare, de 
catre Consiliul local, a unora din activitatile clubului. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Joiman Nicolae apreciaza ca o asemenea asociere este 

benefica pentru dezvoltarea activitatii sportive in localitate, finantarea 
suplimentara permitand plata sportivilor si asigurarea unor conditii mai bune de 
antrenament si desfasurare a competitiilor. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 
privind asocierea Consiliului local Stefanestii de Jos cu Asociatia club sportiv 
Stefanesti. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. viceprimar comunica d-lor consilieri unele din doleantele spectatorilor 
la meciurile echipei de fotbal, ca si modul in care consilierii pot avea acces la 
baza sportiva. 
 Preotul Matache solicita Consiliului local sprijin financiar pentru reparatia 
acoperisului casei parohiale a bisericii din Stefanestii de Sus. 
 Dl. viceprimar prezinta situatia ajutoarelor alimentare primite de la 
Uniunea Europeana, ca si modul de distributie al acestora. 
 SC ADYSAN SRL solicita emiterea unei autorizatii de functionare pentru 
desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare, bauturi si tutun. 
 Consiliul este de acord. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA,  
 
 
 


