
PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 31.01.2012, 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, solicita propuneri pentru numirea unui nou presedinte de 
sedinta. 

Dl. viceprimar Paraschiv Eugen propune pe dl. consilier Stefan Niculae 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Stefan 

Niculae preia conducerea sedintei. 
Presedintele de sedinta supune aprobarii Ordinea de zi a sedintei,  astfel: 
- Proiect hotarare aprobare buget local 2012; 
- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul IV 2011; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ; 
- 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 materialele prezentate, rezulta urmatoarea structura propusa pentru 
bugetul local 2012: 

VENITURI: 
- venituri proprii din impozite si taxe locale: 11.686.902 RON; 
- venituri din taxe pe bunuri si servicii: 861.000 RON; 
- impozit pe venit din taxe pe proprietate: 130.000 RON; 
- venituri din concesiuni: 1.203.225 RON; 
- excedent bugetar (fond rulment ): 3.864.264 RON  
- subventii: 139.222 RON; 
- sume din fonduri nerambursabile post aderare: 4.601.934 RON; 
- sume din cote defálcate TVA: 1.147.000 RON; 
- sume din conte defálcate pe impozitul pe venit: 5.388.100 RON. 



CHELTUIELI: 
 

- administratie: 4.560.054 RON; 
- politie locala: 313.000 RON; 
- invatamant: 1.654.000 RON; 
- sanatate: 650.600 RON; 
- sport si recreere: 7.106.000 RON; 
- asistenta sociala: 1.143.200 RON; 
- gospodarie comunala: 8.613.576 RON; 
- mediu: 2.386.960 RON; 
- drumuri: 2.354.257 RON; 
- alte actiuni: 300.000 RON 
- excedent bugetar: 3.864.264 RON; 

 
EXCEDENT BUGETAR: 

- 2.325.000 RON pentru cofinantari proiect integrat masura 322; 
- 1.539.264 RON pentru finantare investitii locale; 

 
Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri 

la cuvant. 
Dl. consilier Catarama Gheorghe sustine ca are nevoie de timp pentru a 

studia amanuntit propunerile de cheltuieli cuprinse in buget si solicita amanarea 
discutiei pentru o sedinta viitoare. 

Dl. consilier Stefan Niculae considera ca, in aceste conditii, ar trebui 
reluata discutía intr-o sedinta extraordinara, peste trei zile. 

Nemaifiind alte discutii, se supune la vot amanarea discutarii bugetului 
local pentru anul 2012 pentru o sedinta extraordinara peste trei zile. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba amanarea 
discutiei bugetului local pentru anul 2012 pana in data de 03.02.2012, ora 15.00. 

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 aprobarea contului de executie 
bugetara, la nivelul trimestrului IV al anului 2011, conform legii 273/2006 
privind finantele publice locale. Nivelul veniturilor este de 19.146.415 RON, iar 
cheltuielile au fost in suma de 19.462.976 RON 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu majoritatea  voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2011. Se 
abtine de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe. 

La ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui 
primar, iar documéntele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu. 
Din materialele prezentate rezulta ca se propune aprobarea unui PUZ pentru 
suprafata de 58.230 mp, situati in T11, T28 parcela 83/1/18, 45, destinatia: 
“ansamblu de locuinte individuale si colective P+2E+M, Hmax (cornisa)=10m, 



dotari, servicii, anexe si utilitati”, beneficiar ASOCIATIA DON ORIONE SI SC 
KYDAR HOLDING SRL. 

Consilierii propun ca si acest proiect de hotarare sa se discute in cadrul 
sedintei extraordinare din data de 03.02.2012, solicitand, totodata, ca un 
reprezentant al beneficiarilor sa fie prezent la sedinta pentru a da detalii cu 
privire la proiectul de investitii. 
 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
 SC DAS CAMION SERVICE SRL solicita autorizatie de functionare 
pentru activitatea „ intretinerea si repararea autovehicolelor” pe raza localitatii, 
depunand actele necesare. 
 Consiliul este de acord.  
 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA,  
 
 
 
 
 
 


