
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 06.09.2012, 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.  

Presedintele de sedinta, dl Pirvu Aurel supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect de hotarare aprobare contracte sponsorizare pentru „ziua 

comunei”; 

- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2013; 

- Diverse 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti,  se aproba ordinea de zi a 

sedintei. 

Presedintele de sedinta solicita prezentarea procesului 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 majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (se abtine dl. consilier 

Pavel Gheorghe, care motiveaza ca nu a fost prezent la sedinta anterioara). 

           La primul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind 

aprobarea unei sponsorizari in valoare de 10.000 Ron pentru „ziua comunei”. 

 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca acesti bani sunt bineveniti. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aprobarea unei sponsorizari pentru „ziua comunei”. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta planul de ocupare a 

functiilor publice la nivelul aparatului propriu al primarului comunei Stefanestii 

de Jos, pentru anul 2013. 

Din materialele prezentate rezulta faptul ca sunt propuse doua functii 

publice pentru promovare in grad; se specifica faptul ca s-a obtinut avizul 

prealabil al ANFP privind proiectul planului de ocupare a functiilor publice 

pentru anul 2013, conform adresei nr. 9751/09.08.2012. 



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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013, in aparatul 

propriu de lucru al primarului comunei Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta urmatoarele: 

Se prezinta structura evenimentului „Ziua comunei Stefanestii de Jos”, 

organizat in data de 08.09.2012: continutul spectacolului, modul de desfasurare, 

programul artistic, contractele incheiate cu aceasta ocazie. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe considera ca organizarea zilei comunei este 

oportuna, cu conditia sa nu se depaseasca un buget de 170.000 lei. 

Clubul sportiv Stefanestii de Jos solicita majorarea sumei de bani alocata 

din bugetul local.  

Dl. consilier local Paraschiv Eugen sustine faptul ca o asemenea solicitare 

trebuie fundamentata din punct de vedere al necesitatilor si directiilor de 

cheltuieli; solicitarea urmeaza a fi analizata de comisia de specialitate , iar in 

masura in care exista fonduri disponibile la buget, se pot acorda pentru 

acoperirea cheltuielilor stringente. 

Dl. viceperimar Pirvu Aurel informeaza consiliul local asupra reabilitarii 

strazii Olanesti. 

Se propune trimiterea unei adrese catre Impresa Pizzarotti, prin care sa se 

puna in vedere luarea de masuri pentru reducerea poluarii fonice si daunelor 

aduse cladirilor, produse de autovehiculele grele care lucreaza la autostrada 

Bucuresti-Ploiesti. 

Dl. viceprimar Aurel Pirvu aduce in discutie situatia terenurilor afectate 

de extinderea tribunei sportive. Sustine necesitatea gasirii unei solutii legale, fie 

pentru despagubirea proprietarilor afectati, fie pentru oprirea investitiei 

respective. 

Nemaifiind alte problema de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                         SECRETAR, COMUNA, 
 


