
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 20.12.2012, 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.  

Solicita propuneri pentru presedintele de sedinta. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian propune pe dl. Niculae Marius. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. Niculae Marius preia 

conducerea 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. 

 Se supune la vot modificarea procesului verbal. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte.  

 Presedintele de sedinta propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect 

hotarare validare consilier local. 

 Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zi a sedintei. 

In continuare, presedintele de sedinta, supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect de hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare sponsorizare dulciuri; 

- Proiect hotarare luare la cunostinta vacantare loc consilier local; 

- Proiect hotarare validare consilier; 

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

sedintei. 

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

rectificarea bugetului local. 

Rectificarea bugetului local este impusa de transferul sumei de 8000 RON 

din contul de cheltuieli materiale in contul de salarii (ambele aferente scolii 

generale) pentru a se asigura plata integrala a salariilor. 

 



TOTAL BUGET RECTIFICAT:   26.336.091 RON 

 

Dl. viceprimar sustine faptul ca plata salariilor este o necesítate, aceasta 

rectificare bugetara fiind justificata. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, sunt prezentate cele 3 contract de 

sponsorizare, incheiate intre Primaria comunei Stefanestii de Jos – Ilfov cu o 

serie de agenti economici de profil, prin care s-a prevazut oferirea de catre 

acestia a unei cantitati de biscuiti, precum si fructe de sezon, pentru copiii din 

comuna. 

 Dl. consilier Gheorghe Cristian considera faptul ca oferirea de dulciuri 

pentru copii dela scoala din comuna este de natura sa ofere o bucurie acestora cu 

ocazia Sarbatorilor. 

 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 contractelor de sponsorizare. 

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

aducerea la cunostinta consiliului local a vacantarii unui post de consilier local. 

 In data de 03.12.2012, la registratura primariei comunei Stefanesti de Jos 

a fost inregistrata cu nr. 12029 demisia d-lui Paraschiv Eugen din functia de 

consilier in Consiliul local Stefanestii de Jos.  

 In consecinta, consiliul local urmeaza sa ia act de aceasta demisie. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind luarea la cunostinta a vacantarii unui loc de consilier local. 

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

validarea unui consilier local. 

Prin demisia d-lui consilier Paraschiv Eugen din cadrul Consiliului local 

Stefanesti de Jos si constatarea ca vacant al locului ocupat de dansul, numarul 

consilierilor in functie a scazut de la 15 la 14. 

Avand in vedere necesitatea reintregirii Consiliului local cu un membru 

de pe lista de supleanti a UNPR, se constata ca urmatorul inscris pe lista de 

supleanti este dl. Mihaila Marius.  

Comisia de validare s-a intrunit si a analizat documéntele aferente 

dosarului d-lui Mihaila Marius, validand mandatul acestuia. 

In continuare, dl. Mihaila Marius depune juramantul in calitate de 

consilier local. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                              SECRETAR COMUNA, 

 
 


