
PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 29.11.2011, 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  propune consiliului suplimentarea ordinii de zi, 
prin includerea proiectului de hotarare privind modificarea organigramei 
aparatului propiu de lucru al primarului prin includerea in cadrul 
compartimentului de asistenta sociala a postului de expert romi. 

Presedintele de sedinta supune la vot modificarea ordinii de zi.  
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba modificarea 

ordinii de zi. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii Ordinea de zi a sedintei,  astfel: 
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare normative combustibil; 
- Proiect hotarare aprobare denumire stadion “Matarau Dumitru”; 
- Proiect hotarare aprobare includere post expert romi in organigrama; 
- Diverse. 

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a 
sedintei (voteaza impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe). 

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 faptul ca rectificarea bugetului local este 
impusa de: includerea in bugetul local a sumei de 301.481 RON din cote 
defalcate din impozitul pe venit, scaderea sumei de 26.900 RON din cadrul 
bugetului local din cadrul súmelor alocate pentru institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat, “cheltuieli de personal”; 

Total buget rectificat: 32.113.986 RON 
Se propun urmatoarele venituri de cheltuieli: 400.000 RON pentru 

finantarea clubului sportiv. (301.481 RON din viramente si 98.519 RON de la 
parcuri). 



Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri 
la cuvant. 

Dl. consilier Cristina Marian considera ca aceasta alocare de sume este 
binevenita, intrucat astfel se sustine dezvoltarea clubului sportiv pana in anul 
2012. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza faptul ca fiind iarna, un se mai pot 

face investitii in parcuri, asa ca redirectionarea banilor catre finantarea clubului 
sportiv este acceptabila. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Mihaila Marius sustine ca alocarea acestor sume pentru 

finantarea cheltuielilor curente ale clubului sportiv va conduce la sustinerea 
vietii sportive a localitatii. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ilie Ionel apreciaza ca banii alocati acum trebuie sa acopere 

finantarea clubului sportiv pana in aprilie viitor. 
Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ulian Mihai sustine faptul ca súmele asigurate prin aceasta 

rectificare pentru clubul sportiv, trebuie sa ajunga pana in aprilie 2012. 
Totodata, intreaba daca sunt asigurate fonduri pentru deszapezire. 

Dl. viceprimar informeaza ca deszapezirea in aceasta iarna poate fi 
asigurata atat cu forte proprii, cat si cu ajutorul Consiliului judetean Ilfov, sau in 
cadrul contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare 
incheiat cu SC ROMPREST SERVICE SA. 

Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca SC ROMPREST SERVICE SA sa 
prezinte un desfasurator al activitatilor desfasurate pe raza comunei. 

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, motivand ca nu este de acord cu modul 
de alocare a banilor, considerand ca ar fi fost mai bine cheltuiti la scoli si 
gradinite. 

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 materialele prezentate rezulta ca se propune acordarea denumirii 
Stadion Matarau Dumitru bazei sportive din comuna. Se prezinta avizul 
prealabil al comisiei pentru atribuire de denumiri a judetului Ilfov, ca si o scurta 
prezentare a personalitatii lui Matarau Dumitru care justifica atribuirea acestei 
denumiri. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca Mataru Dumitru a fost o 

personalitate marcanta a sportului din comuna, care a initiat practic viata 
sportiva. 



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 denumirii Stadion Matarau Dumitru a bazei sportive din 
comuna.  

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind stabilirea 
normativului de combustibil anual pentru autovehiculele si utilajele primariei. 

Sunt enumerate aceste utilaje si autovehicule aflate in patrimoniul 
primariei, ca si consumul mediu estimat de combustibil pentru fiecare din 
acestea. Totodata, se face o medie a consumului lunar a acestora: 100 litri 
benzina, 3000 litri motorina si 70 litri ulei pe timp de vara si 115 litri benzina, 
3450 litri motorina respectiv 80.5 litri ulei pe timp de iarna. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca trebuie stabilit si respectat 

un asemenea normativ de combustibil, petru o corecta evidente a modului de 
utilizare a autovehiculelor din patrimoniul primariei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe este de acord cu proiectul de hotarare, in 

masura in carea cesta respecta prevederile legale in vigoare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind stabilirea normativului de combustibil. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 

primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii de 
resort. 
 Din aceste materiale rezulta ca, in conformitate cu contractul de finantare 
nr. 17/04.01.2010, incheiat intre primaria comunei Stefanestii de Jos si Agentia 
Nationala pentru Romi pentru proiectul „Reteaua nationala a expertilor locali 
romi, mecanism de sprijin in implementarea masurilor de incluziune sociala a 
romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”, pana la data de 30.11.2011 
trebuie facuta dovada existentei in organigrama institutiei a unui post de expert 
romi. In conformitate cu prevederile legale, acest expert urmeaza a fi angajat 
incepand cu 01.01.2011. Avand in vedere specificul acestui post, ca si faptul ca 
finantarea lui se va face de la bugetul local, capitolul “asigurari si asistenta 
sociala”, conform notei de subsol corespunzatoare tabelului-anexa 2 la OUG 
63/2010, acest post este exceptat de la numarul maxim de posturi stabilite pe 
baza mediei numarului de locuitori. 
 Ca urmare, se realizeaza incadrarea in normativul de stabilit conform 
OUG 63/2010, putand fi infiintat in cadrul compartimentului de stare civila, 
autoritate tutelara si asistenta sociala. 

 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Catarama Gheorghe apreciaza ca un asemenea post de expert 

pentru romi este benefic pentru comunitate.  



Este de acord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ulian Mihai precizeaza ca una stfel de expert trebuiesa 

indeplineasca atributiile stabilite in fisa postului si sa obtina rezultate benefice 
pentru comunitatea roma. 

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 includerea in organigrama a postului de expert pentru romi.  
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 Dl. Nae Nicolae propune Consiliului local cumpararea unui teren in 
apropierea bazei sportive pentru edificarea unuei Sali de sport polivalente, de 
mari dimensiuni si crearea unei baze sportive complexe. 
 Dl. primar sustine faptul ca elevii din comuna ar putea desfasura aici orele 
de sport. Trebuie insa efectuata o expertiza tehnica extrajudiciara pentru a se 
evalua un pret. 
 Consiliul local este de acord de principiu, urmand a fi demarate 
procedurile legale in cauza. 
 SC DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SRL solicita aprobarea 
amplasarii unui baner publicitar la adresa Linia de Centura nr. 2, atasand si 
proiectele de urbanism aferente. 
 Consiliul este de acord. 
 SC COSMOPLUS BEAUTY TRADE SRL solicita autorizatie de 
functionare pentru desfasurarea de activitati cosmetice in complex Cosmopolis. 
 Consiliul este de acord. 
 SC ZEBRAPAY SRL solicita autorizatie de functionare pentru activitatea 
de depozitare. 

Consiliul este de acord. 
SC FARMER GROUP HELLAS SRL solicita autorizare de functionare 

pentru activitatea de vanzare en-gros de legume si fructe conservate. 
Consiliul este de acord. 
SC DELPHI DISTRIBUTION SRL solicita autorizare de functionare 

pentru activitatea de vanzare en-gros de legume si fructe conservate. 
Consiliul este de acord. 
Club sportiv Scorpion Bucuresti solicita inchirierea salii de sport a scolii 

din comuna pentru instruirea copiilor la karate. 
Consiliul local solicita prezentarea detaliata a activitatilor ce urmeaza a fi 

desfasurate, antrenamentele sa fie gratuite, sa nu afecteze orarul scolii. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita si ca acest club sa plateasca pentru 

intretinerea salii de sport. 
Dl. consilier Dinca Nicolae prezinta 3 cazuri sociale: Oprisca Vasile, Ilie 

Dumitru si Stefan Maria care necesita tratament medical complex si de urgenta, 
pentru a fi luate in considerare ca si cazuri sociale. 



Dl. Ghita Gheorghe sustine ca autrul sau a detinut anterior o suprafata de 
900 metri patrati, iar in prezent are doar 400 metri patrati; doreste sa stie ce s-a 
intamplat cu diferenta. 

Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca acest subiect este de competenta 
comisiei locale de fond funciar. 

Dl. viceprimar Paraschiv Eugen sustine faptul ca daca este nemultumit de 
situatia creata, poate chema in instanta comisia locala de fond funciar pentru 
elucidarea cazului.  
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA,  
 
 
 
 


