
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 06.09.2013, la sedinta extraordinara a 

Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
Decanul de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a 

majoritatii consilierilor.  

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 aprobarea procesului verbal. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare contracte sponsorizare; 

- Proiect hotararea probare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare aderare Crucea Rosie si cotizatie anuala; 

- Diverse; 
Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a 

sedintei. 

La primul punct se prezinta motivatia elaborarii proiectului de hotarare. 

Dat fiind apropierea organizarii festivitatii „Ziua comunei Stefanestii de Jos” in 

data de 08.09.2013, o serie de agenti economici s-au oferit sa sponsorizeze, unii 

financiar, unii cu produse, organizarea acestei festivitati.  

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, aprobarea acestor 

contracte de sponsorizare trebuie facuta de catre Consiliul local; se prezinta 

contractele de sponsorizare. De asemenea, se decide impartirea de vouchere 

pentru consumatia gratuita oferita cetatenilor de ziua comunei. 

Nefiind 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 punctul urmator al ordinii de zi, se discuta rectificarea bugetului 

comunei Stefanestii de Jos. Data fiind incheierea unor contracte de sponsorizare 

pentru evenimentul „Ziua comunei Stefanestii de Jos”, contracte care contin 



sustinere financiara din partea sponsorilor, se impune includerea acestor sume in 

bugetul local printr-o rectificare bugetara.  

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Stefanestii de Jos, pe 

venituri si cheltuieli. Suma totala rectificata: 25.276.633 RON 

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

aderarea comunei Stefanestii de Jos la Crucea Rosie – filiala Ilfov, precum si 

aprobarea unei contributii financiare anuale.  

Consiliul local propune suma de 2000 lei contributie anuala. 

Nefiind discutii la acest sens, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind aderarea comunei Stefanestii de Jos la Crucea Rosie – filiala Ilfov, 

precum si contributia anuala de 2000 lei. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL propune incheierea unui 

contract cu primaria comunei Stefanestii de Jos avand ca obiect efectuarea unui 

triaj epidemiologic pentru elevii din comuna; pret propus: 20 lei/elev/semestru. 

Consiliul local este de acord, cu conditia ca acest contract sa nu aiba acte 

aditionale si sa se prezinte un proces verbal privind activitatile desfasurate, care 

sa justifice platile efectuate. 

SC LABORPHARM  PROFESSIONAL SRL propune concesionarea unui 

spatiu de 70 mp pentru realizarea unei farmacii in curtea scolii generale din sos 

Stefanesti nr. 147, langa sediul oficiului postal din comuna. 

Consiliul local isi exprima acordul de principiu. 

Dl. consilier Dinca Nicolae propune luarea de masuri pentru rezolvarea 

situatiei cainilor comunitari din localitate. 

Nemaifiind alte problema de discutat, presedinte de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                              SECRETAR COMUNA, 

 


