
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 09.08.2012, la sedinta ordinara 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, propune suplimentarea ordinii de 

zi a sedintei cu proiect hotarare asociere SC LIBERTY MEDICAL CENTER 

SRL in vederea deschiderii unui centru medical policlinic in cladirea din str. 

Zorilor cvartal 15, proprietate privata a comunei Stefanestii de Jos. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zsi a sedintei. 

Presedintele de sedinta, dl Pirvu Aurel supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect de hotarare aprobare revocare HCL 13/2012; 

- Proiect hotarare aprobare modificare organigrama; 

- Proiect hotarare stabilire situatii acordare ajutor urgenta; 

- Proiect hotarare aprobare normativ combustibil; 

- Proiect hotarare aprobare infiintare societate comerciala cu asociat 

unic CL Stefanestii de Jos; 

- Proiect hotarare aprobare asociere pentru deschidere policlinica; 

- 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 se discuta proiectul de hotarare privind 

revocarea HCL 13/2012  

 Din materialele prezentate reiese faptul ca in data de 26.04.2012 a fost 

adoptata hotararea Consiliului local Stefanestii de Jos nr. 13, prin care se 



propunea concesionarea prin licitatie publica a unui imobil cu destinatia 

policlínica fiind in domeniul privat al comunei. 

 Prin adresa nr. 7404/SC/09.07.2012, Institutia Prefectului judetului Ilfov 

solicita prezentarea de documente din care sa reiasa faptul ca imobilul se afla in 

domeniul public al localitatii, in caz contrar solicitand revocarea hotararii in 

cauza.  

 In consecinta se propune revocarea HCL 13/2012; 

 Dl consilier ..................................................................................... 

 

 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind revocarea HCL 13/2012. 

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind modificarea 

organigramei aparatului propriu de lucru al primarului comunei Stefanestii de 

Jos. 

 Avand in vedere faptul ca acest proiect de hotarare nu a primit avizul 

comisiei de specialitate a Consiliului local, se propune retragerea lui de pe 

ordinea de zi. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba retragerea de pe 

ordinea de zi a proiectului de hotarare privind modificarea organigramei 

aparatului propriu de lucru al primarului comunei Stefanestii de Jos. 

 La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta criteriile pentru acordarea 

ajutoarelor de urgenta, in conditiile legii 416/2001, privind venitul minim 

garantat, modificata si completata. 

 Din materialele prezentate, rezulta ca in comuna Stefanestii de Jos, avand 

in vedere faptul ca o buna parte a locuitorilor au posibilitati financiare reduse, 

exista multe solicitari pentru acordarea de ajutoare financiare de urgenta. 

 Criteriile stabilite prin HCL 10/2007 sunt, in mare parte depasite, data 

fiind complexitatea cazurilor inregistrate in ultimii ani. Ca urmare, o revizuire a 

lor, o completare si descrierea cazurilor in care o persoana trebuie sa se 

incadreze pentru a beneficia de aceste ajutoare de urgenta, este absolut necesara. 

 Situatiile, altele decat cele prevazute de lege, pentru care se acorda 

ajutoare de urgent de la bugetul local, sunt urmatoarele: 

 a) ajutor pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare, in 

suma de maxim 1500 RON, daca decedatul nu a fost beneficiar al sistemului 

national de asigurari sociale; 

 b) ajutor pentru acoperirea cheltuielilor cu medicamentele sau 

interventiile/actele medicale, in urmatoarele cazuri: boli grave, cum ar fi: cancer 

in metastaza, leucemie, ciroza hepatica, sindrom Down, autism, scleroza in 

placi, interventii chirurgicale majore; alte boli grave, constatate ca atare pe cale 

medicala, care pun in pericol viata ori starea fizica satisfacatoare a bolnavului. 

Suma maxima care poate fi acordata este de 1000 RON, de cel mult 3 ori pe 

an/solicitant. 



 c) ajutor pentru achizitionarea echipamentelor medicale/proteze, 

indispensabile tratamentului/mentinerii bolnavului intr-o stare de sanatate 

stabila, in cuantum de maxim 10.000 RON; 

 d) consolidarea imobilelor aflate in pericol de prabusire, ca urmare a 

incendiilor care nu au avut loc din vina proprietarului; suma maxima este de 

5000 RON. 

 e) acordarea unui pachet cu alimente de baza si alte bunuri de stricta 

necesitate, in cuantum de maxim 500 RON/familie defavorizata, cu ocazia 

Sarbatorilor de Paste si Craciun; 

 f) premierea copiior cu rezultate scolare deosebite, care provin din familii 

dezorganizate/cu o situatie sociala si economica precara, in cuantum de maxim 

500 RON/persoana. 

 g) sprijinirea in obtinerea actelor de stare civila si/sau a actelor de 

identitate, pentru persoanele cu nasteri neinregistrate; suportarea cheltuielilor 

judiciare, daca acestea se impun. 

 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. Consilier………………….. 

 

 

 

 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind stabilirea situatiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta conform legii 

nr. 416/2001. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare 

privind stabilirea unor normative de combustibil pentru utilajele aflate in 

patrimonial comunei Stefanestii de Jos. 

Avand in vedere faptul ca, in prezent, in patrimoniul comunei Stefanestii de Jos  

se gasesc mai multe utilaje, autovehicule si autoturisme, folosite pentru lucrari 

publice, pentru care trebuie stabilita o cota de carburant lunara, in functie de 

consumul mediu estimat al fiecaruia. 

 In functie de aceasta cota , se vor putea deconta cheltuielile aferente 

combustibilului consumat. 

Totodata, prin normarea consumului de carburant, se va asigura o utilizare 

judicioasa a utilajelor si mijloacelor de transport, astfel incat sa se asigure 

performanta optima la executarea lucrarilor sau in modul de utilizare. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. Consilier …………………………. 

 

 

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



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind stabilirea unui normativ de combustibil pentru utilajele aflate in 

patrimonial comunei Stefanestii de Jos. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind infiintarea unei 

societati comerciale cu asociat unic Consiliul local Stefanestii de Jos, avand ca 

obiect principal de activitate serviciile de utilitate publica de apa si canalizare, 

ce vor fi prestate pe raza administrativa a comunei Stefanestii de Jos. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier ............................................. 

 

 

 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind infiintarea unei societati comerciale cu asociat unic Consiliul local 

Stefanestii de Jos, avand ca obiect principal de activitate serviciile de utilitate 

publica de apa si canalizare, ce vor fi prestate pe raza administrativa a comunei 

Stefanestii de Jos. 

La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind 

asocierea cu SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL pentru deschiderea unui 

centru medical policlinic in cadrul cladirii situatei in str. Zorilor cvartal 15, 

proprietate privata a comunei Stefanestii de Jos. 
Conform proiectului de contract de asociere, SC LIBERTY MEDICAL 

CENTER SRL este o societate multifuncţională de diagnostic şi asistenţă 
medicală la standarde profesionale şi tehnici occidentale. 

Bazata pe o echipă de medici specialişti, care acoperă majoritatea 
domeniilor de sănătate şi utilizând echipamente şi aparatură medicală de ultimă 
generaţie, S.C. LIBERTY MEDICAL CENTER S.R.L. asigură o evaluare 
corectă a stării de sănătate şi un diagnostic precis şi rapid, conferind 
posibilitatea efectuării unui tratament optim într-un timp scurt. 

Tarifele practicate pentru toată gama de servicii medicale sunt în 
permanenţă adaptate pieţei medicale şi economice specifice societăţii romane, 
având un nivel adaptat la puterea de cumpărare a beneficiarilor în condiţiile 
menţinerii standardelor ridicate de profesionalism medical şi a calităţii 
serviciilor medicale. 

Având in vedere interesul societăţii comerciale LIBERTY MEDICAL 
CENTER SRL de a-si desfăşura activitatea in imobilul situat in comuna 
Stefanestii de Jos, sat Stefanestii de Sus, str. Zorilor cvartal 15, precum si oferta 
acestei societăţi comerciale, conform căreia poate asigura lunar, realizarea unui 
pachet de investigatii/analize medicale gratuite persoanelor asistate social sau 
aflate in dificultate, din cadrul comunitatii locale, in valoare de pana la 5% din 
totalul contractelor derulate prin Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Ilfov, 
precum si necesitatea de asigurare a evaluării si îmbunătăţirii stării de sănătate a 
populaţiei comunei Stefanestii de Jos, obiectiv major al Primarului comunei 
Stefanestii de Jos, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.(7), lit. a din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 



completările ulterioare, potrivit caruia Consiliul Local al comunei Stefanestii de 
Jos hotărăşte în condiţiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine în vederea finanţării şi realizării în comun de acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local, se constata oportuna asocierea intre 
comuna Stefanestii de Jos şi S.C. SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier ................................................ 
 
 
 
 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

asocierea intre Consiliul local Stefanestii de Jos si SC LIBERTY MEDICAL 
CENTER SRL pentru deschiderea unui centru policlinic in cladirea situata in str. 
Zorilor cvartal 15 din comuna Stefanestii de Jos, proprietate privata a unitatii 
administrativ teritoriale. 
         La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

 Dl Iordache Haralambie Bogdan solicita in concesiune o suprafata de 100 

ha din islazul comunei Stefanestii de Jos. 

Domnii consilieri apreciaza ca, momentan, nu exista acte de proprietate 

pentru acest teren ( islazul comunal),  drept urmare nu sunt de acord cu aceasta 

solicitare (neputandu-se organiza licitatia aferenta). 

         Dl consilier Pavel Gheorghe  a depus  cerere pentru concesiunea a unei 

suprafete de 150 mp in curtea primariei, pentru sediu social al Partidului 

Conservator, Organizatia Stefanestii de Jos. 

  Domnii consilieri prezenti  mentioneaza ca la nivelul Consiliului Local 

Stefanestii de Jos s-a luat decizia sa nu se mai acorde suprafete de teren in 

concesiune din curtea primariei, si nu sunt de acord cu aceasta solicitare. 

Dl Joiman Gheorghe solicita 20 mp la sosea pentru functionarea unei 

covrigarii. 

Domnii consilieri propun si voteaza  in unanimitate discutarea acestei 

cereri la  sedinta viitoare. 

Societatea Phoenix Games solicita autorizatie pentru vanzare cartoane 

bingo. 

Consiliul local este de acord cu cererea societatii Phoenix Games. 

Societatea Iridex Group   solicita autorizatie de functionare pentru sediu. 

 Consiliul local este de acord cu cererea societatii Iridex Group. 

   Societatea Agri Fitness  solicita aviz de functionare pentru punctul de 

lucru din comuna Stefanestii de Jos. 

Consiliul local este de acord cu cererea societatii Agri Fitness. 

Societatea Sentado Media solicita aviz preliminar PUZ in T22 P64/2/1 

pentru trecerea terenului din extravilan in intravilan. 

Consiliul local decide amanarea solutionarii cererii pana la primirea de 

date suplimentare de la solicitant, in ceea ce priveste investitia propusa. 



 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


