
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 28.05.2012, 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 supune aprobarii ordinea de zi a sedintei,  astfel: 

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna mai 

2012; 

- Proiect hotarare aprobare retea scolara 2012; 

- 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 majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte; se abtine de la vot dl. 

consilier Pavel Gheorghe, motivand ca nu a fost prezent la sedinta anterioara si 

nu stie ce s-a discutat. 

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 ca rectificarea bugetului local pe luna 

mai 2012 este impusa de redirectionarea interna a unor sume, pentru acoperirea 

unor cheltuieli la anumite capitole care au ramas descoperite din punct de vedere 

financiar. Suma totala a bugetului ramane nemodificata. 

Astfel, la capitolul bugetar 65 (invatamant), se transfera suma de 50.000 

RON din prevederea bugetara pentru trimestrul 3 al anului 2012 in trimestrul 2, 

pentru acoperirea cheltuielilor materiale. 

Pentru acoperirea cheltuielilor materiale cauzate de procesul electoral, se 

transfera la capitolul bugetar 54 suma de 20.000 lei, cu urmatoarea provenienta: 

10.000 lei de la capitolul bugetar 61 (cheltuieli materiale politie locala) si 10.000 

lei de la capitolul bugetar 51 (administratie) 

 



Din capitolul bugetar 84 (drumuri) se transfera suma de 200.000 lei la 

capitolul bugetar 87 (alte actiuni economice), la sectiunea cheltuieli de capital – 

masini, echipamente si mijloace de transport. 

 

TOTAL BUGET RECTIFICAT: 29.291.647 RON 

 

Avand in vedere cele prezentate, presedintele de sedinta solicita inscrieri 

la cuvant. 

  Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. primar anunta faptul ca urmeaza a fi achizitionata o vidanja si o 

motopompa pentru a se evita pe viitor efectele negative din cauza inundatiilor. 

Dl. consilier Ulian Mihai sustine faptul ca trebuie realizata retea de 

canalizare in zona inundabila a comunei, pentru evitarea problemelor. 

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

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

reteaua scolara 2012. Din materialele prezentate reiese ca, prin adresa ISJ Ilfov 

nr. 296/21.02.2012, se comunica avizul pentru propunerile de retea scolara 

pentru judetul Ilfov, pentru comuna Stefanestii de Jos. 

 Pe cale de consecinta, se solicita avizul consultativ al Consiliului local 

Stefanestii de Jos pentru urmatoarea structura a retelei scolare din Stefanestii de 

Jos:  

- scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 147 

– personalitate juridica; 

- structura cu grupe de prescolari Stefanestii de Jos, str. Zorilor nr. 398 – 

arondata. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind reteaua scolara a comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2012. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Se discuta intreptarea erorii materiale strecurate in studiul de oportunitate 

aprobat de Consiliul local in sedinta anterioara privind concesionarea prin 

licitatie publica a policlinicii: in loc de 9302 RON/an fara TVA/cabinet medical, 

redeventa (775 RON/luna/fara TVA) se va citi 2400 RON/an fara TVA/cabinet 

medical, redeventa (200 RON/luna/fara TVA). 

Dl. viceprimar propune discutarea unor cereri privind ajutoare financiare 

de urgenta. 

Dl. Joiman Misu solicita ajutor financiar pentru operatie pe cord. 

Se propune suma de 15.000 RON. 

D-na Nastase Rada solicita ajutor financiar pentru tratament de cancer in 

faza terminala. 

Se propune suma de 7.000 RON. 



Dl. Ilie Dumitru solicita ajutor financiar pentru tratament de cancer faza 

terminala. 

Se propune suma de 7.000 RON. 

Se propune suma de 7.000 RON pentru Bibescu Aurelia, Joiman Anica, 

Dumitru Aurica. 

Dl. Alexandru Alexandru solicita autorizatie de functionare pentru 

activitatea de comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, pentru SC LIDER BAR 

MARKET SRL 

Consiliul este de acord. 

Dl. Lincan Mihai solicita autorizatie de functionare pentru vanzare de 

produse alimentare, bauturi si tutun, inclusiv bauturi alcoolice la pahar, pentru 

SC COSMIN FOREVER SRL. 

Consiliul este de acord. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                    SECRETAR COMUNA, 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


