
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 25.10.2012, 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 Paraschiv Eugen, prezinta consiliului ordinea 

de zi a sedintei astfel: 

- Proiect de hotarare aprobare taxe si impozite locale 2013; 

- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul III 2013 

- Diverse; 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare privind 

reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Cu 10 voturi pentru si 3 voturi impotriva se aproba suplimentarea ordinii 

de zi. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local ordinea de zi a 

sedintei astfel: 

- Proiect de hotarare aprobare taxe si impozite locale 2013; 

- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul III 2013; 

- Proiect hotarare aprobare reorganizarea comisiilor de specialitate ale 

consiliului local; 

- Diverse; 
Cu10 voturi pentru si 3 voturi impotriva, 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. 

 Dl. Paraschiv Eugen solicita modificarea procesului verbal al sedintei 

anterioare, in sensul ca la sectiunea care prevede alocarea de bani catre clubul 

sportiv, sa se faca mentiunea „daca vor fi bani si in functie de prioritatile 

localitatii”. 

 Tot dl. Paraschiv Eugen propune modificarea procesului verbal al sedintei 

anterioare in sensul mentionarii ca se adauga doar un obiectiv de investitii, 

„plombarea strazii Fagaras”, reparatia acoperisului primariei nefiind investitie. 

 Se supune la vot modificarea procesului verbal. 

 Cu 9 voturi pentru si 5 abtineri (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, 

Pirvu Aurel, Negoescu Cristian, Pirvu Ion), se aproba modificarea procesului 

verbal al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte.  



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

aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013. 

 Dl. viceprimar Niculae Marius mentioneaza faptul ca se propune ca taxele 

si impozitele sa ramana la acelasi nivel cu anul 2012; guvernul nu a emis un act 

normativ privind modificarea acestora, iar efectele crizei inca se resimt la 

cetateni. Totodata, specifica faptul ca trebuie luate masuri pentru imbunatatirea 

gradului de colectare a taxelor si impozitelor la nivelul localitatii. 

 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. consilier Pavel Gheorghe precizeaza faptul ca pentru persoanele fizice, 

nivelul taxelor si impozitelor trebuie stabilit la nivelul minim prevazut de lege. 

 Dl. consilier Stefan Niculae considera ca pentru cetateni este bine sa 

ramana aceleasi taxe si impozite locale si in 2013. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013. 

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei 

bugetare pentru trimestrul III 2013. 

 Din materialele prezentate, capitolul „venituri” este egal cu cel de 

„cheltuieli”, in suma de 25.311.293 lei. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2012. 

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

reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

 Dl. Niculae Marius propune ca din comisia de programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget – finante , administrarea domeniului public si privat al 

comunei, agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si 

comert sa faca parte dl. Petrica Ion, in locul d-lui Catarama Gheorghe. 

Componenta propusa este urmatoarea: 

- Pirvu Aurel 

- Stefan Niculae 

- Paraschiv Eugen 

- Niculae Marius 

- Petrica Ion. 

Se supune la vot: 

Cu 9 voturi pentru, 4 voturi impotriva (Catarama Gheorghe, Pirvu Aurel, 

Negoescu Cristian, Privu Ion) si o abtinere (Pavel Gheorghe), se aproba 

componenta comisiei de programe de dezvoltare economico-sociala, buget – 

finante , administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura , 

gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert. 

Se propune ca in comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie 

sociala, activitati sportive, agrement si turism dl. Gheorghe Cristian sa il 

inlocuiasca pe dl. consilier Petrica Ion. 



Componenta propusa este urmatoarea : 

- Radu Paul Lucian ; 

- Joiman Nicolae ; 

- Gheorghe Cristian ; 

- Negoescu Cristian ; 

- Pavel Gheorghe. 

Cu 10 voturi pentru si 4 voturi impotriva (Catarama Gheorghe, Pirvu 

Aurel, Negoescu Cristian, Privu Ion), se aproba componenta comisiei pentru 

invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive, agrement si 

turism. 

Se propune ca in comisia pentru administratie publica, juridica, apararea 

ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor dl. Catarama Gheorghe sa il 

inlocuiasca pe dl. Gheorghe Cristian. 

Componenta propusa este urmatoarea : 

- Luiceanu Dumitru ; 

- Dinca Nicolae ; 

- Pirvu Ion ; 

- Catarama Gheorghe ; 

- Anghel Dumitru. 

Cu 10 voturi pentru si 4 voturi impotriva (Catarama Gheorghe, Pirvu 

Aurel, Negoescu Cristian, Privu Ion), se aproba componenta comisiei pentru 

administratie publica, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor. 

La punctul DIVERSE se discuta urmatoarele: 

D-ra secretar prezinta plangerea prealabila formulata de dl. Pirvu Aurel 

impotriva HCL 29/2012 si HCL 30/2012, privind schimbarea sa din functie, 

respectiv alegerea unui nou viceprimar. 

Presedintele de sedinta da citire raspunsului formulat in numele 

Consiliului local la aceasta plangere prealabila, raspuns care urmeaza a fi 

comunicat prin posta, cu confirmare de primire. 

SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA solicita acordarea unei reduceri 

la plata impozitului pe pladiri pentru agentii economici, de la 1.5% aplicat la 

valoarea impozabila a cladirii la 0.5%, in cazul indeplinirii anumitor conditii 

(cum ar fi achizitia a minim 10 locuinte). 

Dl. viceprimar sustine ca acordarea acestei facilitati nu este oportuna in 

actualele conditii de criza, cand nevoia de bani la buget este atat de mare. 

Dl. consilier Pirvu Aurel considera ca o asemenea masura ar fi in 

beneficiul dezvoltatorilor; propune amanarea discutiei intr.-o sedinta ulterioara, 

dupa analizarea restantelor pe care SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA le 

are la plata impozitelor si taxelor locale. 

DL. viceprimar propune amanarea discutiei pana dupa intocmirea unui 

raport, de catre compartimentul de taxe si impozite locale,  asupra 

sustenabilitatii unei asemenea masuri. 



Dl. Cristea Nicolae solicita acordarea unei subventii pentru plata 

transportului cu maxi-taxi pentru 150 de elevi. 

Referitor la aceasta problema, trebuie identificat cadrul legal si verificat 

daca exista disponibilitati bugetare. 

Dl. Ilie Grigore solicita acordarea dreptului de utilizare temporara pentru 

spatiul aflat in curtea primariei, unde a functionat centrul de copiere, in vederea 

desfasurarii activitatilor de birotica-papetarie. 

Dl. consilier Paraschiv Eugen informeaza faptul ca momentan exista un 

dosar pe rol privind incendiul care a avut loc la cladirea care a fost anterior 

amplasata pe acel spatiu. O eventuala decizie privind acordarea dreptului de 

utilizare temporara va fi luata doar dupa finalizarea dosarului. 

Dl. Simion Constantin Florin solicita acordarea unei sponsorizari pentru 

fiul sau, Simion Gabriel Nicolae, pentru desfasurarea activitatii muzicale. 

Intr-o sedinta viitoare se va discuta adoptarea unei hotarari in acest sens. 

Nemaifiind alte problema de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                         SECRETAR, COMUNA, 
 

 


