
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 29.11.2012, 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.  

Dl. Paraschiv Eugen, presedintele de sedinta, propune suplimentarea 

ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarari: 

- Proiect hotarare aprobare regulament inchiriere/concesionare bunuri 

domeniu privat UAT; 

- Proiect hotarare aprobare caiet sarcini, studiu de oportunitate si 

demarare procedura concesionare policlinica. 

Se supune aprobarii suplimentarea ordinii de zi. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zi.  

Presedintele de sedinta, dl Paraschiv Eugen, supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect de hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare sponsorizare minor; 

- Proiect hotarare aprobare scadere amenzi prescrise; 

- Proiect hotarare revocare HCL 24 si 26 din 2012; 

- Proiect hotarare aprobare regulament inchiriere/concesionare bunuri 

domeniu privat UAT; 

- Proiect hotarare aprobare caiet sarcini, studiu de oportunitate si 

demarare procedura concesionare policlinica. 

- Diverse; 
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. 

 Se supune la vot modificarea procesului verbal. 

 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 

rectificarea bugetului local. 

Avand in vedere adresa nr. 714.466/13.11.2012, emisa de Directia 

Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov, se stabilesc urmatoarele 

influente asupra bugetului local al comunei Stefanestii de Jos: 

- Se retrag 90.000 lei din capitolul “salarii, sporuri, indemnizatii 

rectifícate conform OUG 61/2012” 

- Se vireaza catre bugetul local suma de 3.444 lei cu destinatia 

“cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b din legea 2/2011 

rectificate conform OUG nr. 61/2012; 

- Se vireaza catre bugetul local suma de 100.000 lei cu destinatia 

drepturi ale persoanelor cu hándicap sau indemnizatii lunare; 

Avand in vedere necesitatile curente ale localitatii, precum si faptul ca súmele 

prevazute initial a fi incasate la bugetul local  un s-au realizat in totalitate, se 

aplica urmatoarele rectificari; 

- Capitolul 51 – administratie, sectiunea de dezvoltare, se retrage suma 

de 700.000 lei din totalul anual probat de 1.585.000 lei; 

- Capitolul 54 – cheltuieli materiale: se prevede suma de 20.000 lei 

pentru acoperirea cheltuielilor materiale cu votarea din data de 

09.12.2012; 

- Capitolul 67 – sport, se retrage suma de 200.000 lei din bugetul 

aprobat anual in valoare de 1.300.000 lei (sectiunea dezvoltare); 

- Capitolul 70 – se retrage suma de 1.000.000 lei din sectiunea de 

investitii; 

- Capitolul 74 – canalizare: se retrage suma de 799.000 lei din totalul 

anual aprobat de 1.866.960 lei. 

- Capitolul 84 – se retrage suma de 800.000 lei din sectiunea de 

materiale, din total anual prevazut de 1.670.000; 

- Capitolul 87 – se adauga suma de 400.000 lei pt. cheltuieli situatii de 

urgenta, inclusiv achizitia unei vidanje.  

TOTAL BUGET RECTIFICAT:   26.336.091 RON 

De asemenea, se propune suplimentarea listei de investitii cu achizitia 

unei vidanje. 

Dl. consilier Pirvu Aurel considera ca rectificarea de buget trebuie 

efectuata conform necesitatilor. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza faptul ca súmele cu detinatie 

directa trebuie utilizate conform filei de plan. 

Nemaifiind alte discutii la acest proiect 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. 

In continuare, se discuta solicitarea SC Atlas Invest SA pentru eliberarea 

unui aviz de oportunitate in vederea realizarii unui PUZ in T47 P348, 348/44, 

348/45 in vederea realizarii unei investitii: “parc comercial si de afaceri”. 



Consiliul este de acord. 

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

privind sponsorizarea minorului Simion Gabriel Nicolae pentru desfasurarea 

activitatii muzicale . Se propune suma de 10.000 RON. 

Dl. consilier Radu Paul Lucian considera ca o asemenea initiativa este 

benéfica, avand in vedere numeroasele premii obtinute de minorul Simion 

Gabriel Nicolae la competitiile muzicale la care a participat. 

Nemaifiind alte problema de discutat, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind sponsorizarea minorului Simion Gabriel Nicolae cu suma de 10.000 

RON pentru sustinerea carierei muzicale. 

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

privind scaderea din bugetul local a amenzilor prescrise, conform borderoului 

intocmit de catre compartimentul taxe si impozite locale. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe apreciaza faptul ca, daca este legal, este de 

acord cu propunerea. 

Dl. viceprimar Niculae Marius precizeaza faptul ca este vorba de amenzi 

aplicate in anii 2004 – 2005, prescrise in termenul de 5 ani prevazut de Codul de 

Procedura Fiscala.  

Nemaifiind alte discutii, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind scaderea din bugetul local a amenzilor prescrise. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind revocarea HCL 24 

si 26 din 2012. Hotararea 24 prevedea stabilirea unui normativ de combustibil 

pentru autovehiculele din dotarea primariei, iar prin HCL 26 se prevedea 

asocierea intre comuna Stefanestii de Jos, prin Consiliul local si SC LIBERTY 

MEDICAL CENTER SRL in vederea exploatarii imobilului situat in str. Zorilor 

cvartal 15 cu destinatia policlínica. Prin adresa nr. 13168/CS/02.11.2012, 

Institutia Prefectului judetului Ilfov solicita revocarea acestor doua hotarari, 

motivand ca incalca prevederile legale in vigoare. 

 Dl. viceprimar Niculae Marius sustine ca trebuie urmata procedura initiata 

de Institutia Prefectului, prin aceasta evitandu-se o actiune in instante. 

 Dl. consilier Pavel Gheorghe considera ca trebuie respéctate prevederile 

legale. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind revocarea HCL 24 si HCL 26 din 2012. 

 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind adoptarea unui 

regulament privind inchirierea/concesionarea bunurilor proprietate privata a 

comunei, dat fiind faptul ca legislatia in vigoare nu prevede o procedura 

specifica in acest sens. 



 Dl. consilier Gheorghe Cristian sustine faptul ca redactarea si aprobarea 

unui asemenea regulament este benéfica pentru buna desfasurare a activitatii, 

permitand concesionarea/inchirierea bunurilor proprietate privata ale localitatii. 

 Nemaifiind alte problema de discutat, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind adoptarea regulamentului de inchiriere/concesionare a bunurilor 

proprietate privata. 

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

aprobarea caietului de sarcini, studiului de oportunitate si demararea procedurii 

privind concesionarea policlinicii. 

 Dl. consilier Stefan Niculae considera oportuna initiativa, cu conditia 

mentionarii in contractul faptul ca un se va putea schimba domeniul de activitate 

de catre concesionar. 

 Nemaifiind alte discutii, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind aprobarea caietului de sarcini, studiului de oportunitate si demararea 

procedurii privind concesionarea policlinicii. 

 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

 Dl. Costache Virgil solicita o adeverinta pentru Registrul Comertului 

pentru stabilirea unui punct de lucru in comuna. 

 Se va p[roceda conform legii. 

 Dl. Ghita Gheorghe solicita inchirierea a 3 ha de islaz. 

 Acest lucru nu este posibil, intrucat Consiliu local nu detine acte de 

proprietate pe islaz. 

 Parohiile solicita o subventie din partea primariei pentru plata utilitatilor. 

 Dl. consilier Paraschiv Eugen propune prevederea de bani in bugetul pe 

anul viitor. 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                              SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 
 


