
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 10.04.2013, la sedinta extraordinara a 

Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

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

majoritatii consilierilor.  

Dl. consilier Stefan Niculae solicita schimbarea presedintelui de sedinta. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba propunerea de 

schimbare a presedintelui de sedinta. 

Decanul de varsta solicita propuneri pentru presedintele de sedinta. 

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

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. consilier Gheorghe 

Cristian 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 supune aprobarii ordinea de zi a sedintei astfel: 

supune aprobarii consiliului ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare buget local 2013; 

- Proiect hotarare aprobare prelungire scrisoare garantie bancara; 

- Proiect hotarare aprobare demarare proceduri imprumut bancar; 

- Proiect hotarare alegere viveprimar; 

- Proiect hotarare reorganizare comisii specialitate consiliu local. 

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

sedintei. 

 La primul punct al ordinii de zi, se prezinta documentele  aferente. Din 

aceste materiale reies urmatoarele: 

Pentru anul 2013, veniturile bugetului local al comunei Stefanestii de Jos 

sunt compuse din urmatoarele sume: 

- venituri proprii din impozite si taxe locale: 8.289.089 RON; 



- venituri din taxe pe bunuri si servicii: 3.502.993 RON; 

- venituri din concesiuni si amenzi: 330.000 RON; 

- excedent bugetar (fond rulment ): 233.893 RON  

- subventii: 48.214 RON; 

- sume din fonduri nerambursabile post aderare: 7.032.304 RON; 

- sume din impozitul pe venit, profit si castiguri de capital de la 

persoane fizice: 5.827.140 lei 

 

 

TOTAL GENERAL VENITURI ANUL 2013: 25.263.633 RON 

 

Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 

- administratie: 2.922.050 RON; 

- politie locala: 179.720 RON; 

- invatamant: 1.333.000RON; 

- sanatate: 19.480 RON; 

- sport si recreere: 3.034.069 RON; 

- asistenta sociala: 791.000 RON; 

- evidenta populatiei si votare: 270.000 lei; 

- gospodarie comunala: 6.510.593 RON; 

- mediu: 5.442.865 RON; 

- drumuri: 4.560.856 RON; 

- alte actiuni: 200.000 RON 

- excedent bugetar: 233.893 RON 

 

Dl. consilier Pirvu Aurel sustine ca proiectul de hotarare privind bugetul 

local pentru anul 2013 a fost discutat in comisia de specialitate a consiliului 

local, considerandu-se ca acopera necesitatile de venituri si cheltuieli la nivelul 

comunei. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Dinca Nicolae sustine ca proiectul de buget prezentat acopera 

necesitatile de cheltuieli la nivel local. 

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 bugetul local al comunei Steanestii de Jos pentru anul 2013, pe capitole, 

subcapitole, articole si alineate. 

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

prelungirea scrisorii de garantie bancara. 

Din materialele prezentate  resulta ca Primaria comunei Stefanestii de Jos 

a depus, in baza masurii 322, un proiect pentru  „Retea de apa, canalizare, 

modernizare drum, festival cu specific local Comuna Stefanestii de Jos jud. 



Ilfov” . Proiectul respectiv a primit finantare in suma de 2.500.000 euro, 

actualmente fiind in prag de derulare a investitiei. 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, autoritatea contractanta 

(respectiv primaria comunei Stefanestii de Jos), s-a emis HCL 36/2011 prin care 

s-a aprobat solicitarea unei scrisori de garantie, care a fost emisa cu nr. 
IG113305811/25.10.2011. 

Avand in vedere faptul ca urmeaza a se solicita prelungirea duratei de 

implementare a contractului de finantare, se impune prelungirea concomitenta si 

a scrisorii de garantie si a comisionului aferent. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind prelungirea cu inca 6 luni a scrisorii de garantie bancara. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind demararea 

procedurilor pentru contractarea unui imprumut bancar. 

Din materialele prezentate reiese ca se propune contractarea unui 

imprumut bancar in suma de 13.500.000 lei in vederea implementarii si 

finalizarii investitiei in cadrul proiectului integrat pe masura 322 – “retea apa, 

canalizare, statie de epurare, modernizare drum si festival cu specific local”, 

precum si a implementarii si finalizarii unor proiecte de investitii la nivel local, 

cu o perioada de rambursare de maxim 20 de ani. 

 Contractarea finantarii rambrusabile prevazute la art. 1 se face pentru 

realizarea urmatoarelor obiective de investitii: 

 a. sume necesare finalizare proiect integrat pe masura 322 – “retea apa, 

canalizare, statie de epurare, modernizare drum si festival cu specific local”: 

9.000.000 lei; 

 b. modernizare strazi Olanesti, Brasov si Snagov, inclusiv colectare ape 

pluviale: 2.000.000 lei; 

 c. canalizare ape pluviale in perimetrul cuprins intre str. Piersicului si str. 

Busteni: 2.000.000 lei. 

 d. finisare si dotari sediu administrativ: 1.500.000 lei. 

Perioada de creditare pentru acest imprumut bancar este de maxim 20 de 

ani de la data incheierii contractului de credit.  

 Din bugetul local al comunei Stefanestii de Jos se asigura integral plata: 

 a. serviciului anual al datoriei publice locale; 

 b. oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii 

descrise in prezenta hotarare; 

 c. alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambrusabile mentionate la art. 1 

din prezenta hotarare. 

 Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. consilier Stefan Niculae propune sa se prezinte Consiliului local toate 

proiectele de investitii si contractile aferente, anterior incheierii lor. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind demararea procedurilor pentru contractarea unui imprumut bancar. 



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

alegerea unui nou viceprimar. 

 Dl. consilier Catarama Gheorghe propune la dl. consilier Pirvu Aurel. 

 Nemaifiind alte propuneri, se trece la votul secret. In urma rezultatelor 

communicate de catre comisia de validare a mandatelor, dl. consilier Pirvu 

Aurel este ales viceprimar cu unanimitatea voturilor exprimate. 

 La ultimul punct pe ordinea de zi, se discuta proiectul de hotarare privind 

reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

 In urma retragerii sprijinului politic, din comisia de buget-finante a iesit 

dl. Niculae Marius, iar din comisia de sport dl. Radu Paul Lucian. Se solicita 

propuneri pentru completarea celor doua comisii. 

 Dl. consilier Stefan Niculae propune pe d-na consilier Dumitru Luminita 

pentru a face parte din comisia pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert. Se 

supune la vot. Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba 

urmatoarea componenta a comisiei: Stefan Niculae, Gheorghe Cristian, Mihaila 

Marius, Dumitru Luminita, Pirvu Aurel. 

 Dl. consilier Pirvu Aurel propune la dl. consilier Ghita Gheorghe pentru a 

face parte din comisia de sport. Se supune la vot. Cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenti se aproba urmatoarea componenta a comisiei de 

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

turism:  Ghita Gheorghe, Catarama Gheorghe, Grigore Gheorghe, Negoescu 

Cristian, Pavel Gheorghe. 

 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Crucea Rosie solicita un sprijin financiar din partea bugetului local. Cu 

obligativitatea adoptarii unei hotarare intr-o sedinta viitoare, se propune, de 

principiu, suma de 5000 lei/an. 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                       SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 


