
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 25.01.2013, 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 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 propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

- Proiect hotarare luare act de retragere sprijin politic Petrica Ion si 

constatare vacanta loc consilier local; 

- Proiect hotarare reorganizare comisie validare mandate consilieri locali; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local; 

- Proiect hotarare reorganizare comisii de specialitate ale consiliului local; 

- Proiect hotarare aprobare cont executie bugetara 2012. 

 Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zi a sedintei. 

In continuare, presedintele de sedinta, supune aprobarii consiliului 

ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare luare act de retragere sprijin politic Petrica Ion si 

constatare vacanta loc consilier local; 

- Proiect hotarare reorganizare comisie validare mandate consilieri 

locali; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local; 

- Proiect hotarare reorganizare comisii de specialitate ale consiliului 

local; 

- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2013; 

- Proiect hotarare revocare HCL 37/2012 

- Proiect hotarare aprobare cont executie bugetara 2012. 

- Diverse; 
Cu 9 voturi pentru si 4 abtineri (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, 

Pirvu Ion si Negoescu Cristian). 



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

luare act retragere sprijin politic pentru dl. Petrica Ion din partea UNPR, precum 

si constatarea ca vacant a locului ocupat de dansul in consiliul local. Se prezinta 

adresa UNPR filiala Ilfov, in acest sens. 

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

 Cu 8 voturi pentru si 5 abtineri (Pavel Gheorghe, Anghel Dumitru, 

Catarama Gheorghe, Pirvu Ion si Negoescu Cristian) se adopta hotararea privind 

luarea la cunostinta a retragerii sprijinului politic pentru dl. Petrica Ion din 

partea UNPR, precum si constatarea vacantarii locului ocupat de dansul in 

consiliul local. 

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

reorganizarea comisiei de validare a mandatelor. 

  Avand in vedere faptul ca d-lui. Petrica Ion i-a fost retras sprijinul politic 

din partea UNPR, formatiunea pe listele careia a fost ales, pierzandu-si astfel 

calitatea de consilier local, comisia de validare ramane cu 2 membri, sub 

numarul minim prevazut de art. 31 (2) din legea nr. 215/2001, republicata, 

privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Drept pentru care Consiliul local trebuie sa reorganizeze aceasta comisie, 

prin alegerea unui membru nou in locul d-lui Petrica Ion, ori comisia devine 

nefunctionala. 

 Dl. consilier Gheorghe Cristian il propune pe dl. Dinca Nicolae 

 Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor. 

 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind validarea unui nou 

mandat de consilier local. 

 Avand in vedere procesul verbal incheiat de comisia de validare a 

mandatelor, in urma examinarii documentelor privind pe dl. Grigore Gheorghe, 

urmatorul supleant pe lista de consilieri propusa de catre UNPR, se propune 

validarea mandatului de consilier pentru dl. Grigore Gheorghe. 

 Nefiind discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se valideaza mandatul de 

consilier local al d-lui Grigore Gheorghe. 

 Urmatorul proiect de hotarare priveste reorganizarea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 In Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget – 

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

gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, dl. consilier Dinca 

Nicolae il propune pe dl. consilier Gheorghe Cristian, iar dl. consilier Gheorghe 

Cristian il propune pe dl. consilier Mihaila Marius. 

 Se supune la vot urmatoarea componenta a comisiei: 

Stefan Niculae 

Gheorghe Cristian 

Mihaila Marius 

Niculae Marius 



Pirvu Aurel 

 

In Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive, agrement si turism, dl. Mihaila Marius il propune pe dl. 

Grigore Gheorghe. 

 Se supune la vot urmatoarea componenta a comisiei: 

Radu Paul Lucian 

Catarama Gheorghe 

Grigore Gheorghe 

Negoescu Cristian 

Pavel Gheorghe 

 

Cu 11 voturi pentru si 3 abtineri (Catarama Gheorghe, Pirvu Ion si 

Negoeascu Cristian) se aproba hotararea privind reorganizarea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si 

impozitelor locale pentru anul 2013 pentru comuna Stefanestii de Jos, conform 

HG 1302/2012.  

Dl. viceprimar Niculae Marius sustine ca majorarea impozitelor si taxelor 

locale cu rata inflatiei pe ultimii 3 ani, este stabilita de prevederile legale in 

vigoare, respectiv HG 1302/2012. 

D-na Maria Grecoff, consilier taxe si impozite locale, prezinta situatia 

incasarilor de la persoanele fizice si juridice pentru anul 2012; de asemenea, 

sustine ca majorarea cu rata inflatiei este prevazuta si in Condul Fiscal. 

Se supune la vot. 

Cu 10 voturi pentru si 4 abtineri (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, 

Pirvu Ion si Negoeascu Cristian) se adopta hotararea privind majorarea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind revocarea HCL 

37/2012. Se prezinta adresa Institutiei Prefectului judetului Ilfov nr. 

18533/CS/12.12.2012, prin care se solicita revocarea acestei hotarari, intrucat 

incalca prevederile art. 3 (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind revocarea HCL 37/2012. 

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

probarea contului de executie bugetara pentru anul 2012. 

In conformitate cu art. 36 alin. 4 din legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local 

aproba, la propunerea primarului, contul de incheiere a exercitiului bugetar 

anual. 

La data de 31.12.2012, bugetul local a înregistrat la partea de venituri 

suma de 16.358.782 lei si 96 bani (respectiv 12.639.915 lei si 96 bani venituri 



din incasari proprii si 3.718.867 lei din fondul de rulment), iar la partea de 

cheltuieli suma de 16.270.285 lei si 87 bani. 

Excedentul bugetar la data de 31.12.2012 este in suma totala de 88.497 lei 

si 9 bani, fondul de rulment final fiind de 233.893 lei si 70 bani. 

Se supune la vot. 

Cu 10 voturi pentru si 4 abtineri (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, 

Pirvu Ion si Negoescu Cristian) se adopta hotararea privind aprobarea contului 

de executie bugetara pentru anul 2012. 

La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei Consiliului 

local. 

Dl. consilier Catarama Gheorghe sustine necesitatea rezolvarii problemei 

noroiului de pe strazile pe care se introduce canalizarea. 

Dl. viceprimar Niculae Marius informeaza ca nu se pot pietrui aceste 

strazi inainte de terminarea lucrarilor, intrucat procedura va trebui repetata la 

finalizarea investitiei si astfel s-ar executa o dubla lucrare in acelasi loc, fapt 

care ar putea constitui deturnare de fonduri. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                              SECRETAR COMUNA, 

 
 

 


