
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 05.06.2013, la sedinta ordinara 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. 

 Dl. consilier Pavel Gheorghe precizeaza faptul ca biserica din Cretuleasca 

nu este racordata la reteaua de gaze; pe cale de consecinta, in cazul platii 

facturilor la utilitati prin ajutor din partea primariei, se va achita contravaloarea 

combustibilului cu care se face incalzirea: lemne, combustibil lichid, etc. 

 Presedintele de sedinta propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect 

hotarare aprobare rectificare buget local. 

 Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zi. 

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

supune aprobarii consiliului ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare PUD panou publicitar; 

- Proiect hotarare aprobare asociee CJ Ilfov pentru registru agricol 

electronic. 

- Diverse; 
Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta ordinea de zi a 

sedintei. 

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

rectificarea bugetului local. 

Din materialele prezentate, reiese faptul ca aceasta rectificare este 

motivata de: 



 mutarea din trimestrul III in trimestrul II a urmatoarelor sume: 

 500 lei pentru acoperirea salariului mediatorului sanitar; 

 8500 lei pentru acoperirea salariilor asistentilor personali; 

 800 lei pentru acoperirea indemnizatiilor persoanelor cu 

handicap; 

 900.000 lei plata lucrari aferente proiect integrat; 

 Mutarea sumei de 50.000 lei de la capitolul 84 „drumuri” sectiunea 

„functionare” la capitolul 68 „asistenta sociala”  - ajutoare. 

D-na consilier Dumitru Luminita sustine ca se va accepta propunerea de 

majorare a sumei destinate ajutoarelor de urgenta cu 50.000 RON doar cu 

conditia verificarii prealabile a dosarelor propuse spre a fi aprobate de catre 

comisia desemnata special in acest scop; prioritatea o vor avea cazurile cu 

adevarat urgente. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian prezinta pe scurt cazul d-lui Toma Aurel, 

bolnav de cancer, care necesita tratament intensiv; consiliul local propune 

analizarea dosarului sau de catre comisia speciala de verificare a dosarelor de 

ajutoare de urgenta si propune acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 

10.000 lei. 

Dl. consilier Joiman Nicolae prezinta documente din care reiese ca are 

nevoie de un aparat de oxigen; de asemenea,  solicita analizarea dosarului sau in 

vederea acordarii unui ajutor de urgenta. Consilierii locali estimeaza o suma de 

5.000 lei. 

Avand in vedere multitudinea de cazuri, comisia speciala care urmeaza a 

fi infintata va analiza toate dosarele, urmand a face propuneri in consecinta. 

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 al comunei Stefanestii de Jos. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea unui PUD 

pentru un panou publicitar. 

Din materialele prezentate reiese faptul ca pe raza comunei Stefanestii de 

Jos – Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv: destinatia “Amplasare 

panou publicitar unipol 14m X 4m; H=12m”, amplasat in comuna Stefanestii de 

Jos, De118  nr. cadastral 820, tarla 20 parcela 95/18, suprafata 16.600 mp. 

    Beneficiarul acestui obiectiv de investitii este ELLAHI NADER. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aprobarea PUD pentru realizarea unui panou publicitar pe raza comunei 

Stefanestii de Jos. 

La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta popunerea de asociere intre 

comuna Stefanestii de Jos si Consiliul judetean Ilfov in vederea atragerii de 

finantare europeana pentru un proiect de realizare a registrului agricol online la 

nivelul intregului judet. 

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



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind asocierea intre comuna Stefanestii de Jos si Consiliul judetean Ilfov in 

ceea ce priveste realizarea pe fonduri europene a unui proiect privind registrul 

agricol online. 

La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei consiliului 

local. 

Dl. consilier Ghita Gheorghe sustine ca doreste sa paraseasca sedinta de 

consiliu intrucat considera ca nu se acorda suficienta atentie si respectul cuvenit 

consilierilor locali. 

Se propune ca pentru dosarele de ajutor de urgenta solicitantii sa prezinte, 

pe langa celelalte acte, adeverinta de la ANAF privind veniturile realizate, 

adeverinta de la serviciul de taxe si impozite privind bunurile detinute, precum 

si o adeverinta de la registrul agricol. 

Se propune componenta comisiei de verificare a dosarelor depuse in 

vederea obtinerii unui ajutor de urgenta de catre solicitanti : Ionela Dumitrache 

si Aurelia Somesan din partea compartimentului de asistenta sociala, doctorii de 

familie, respectiv d-na Rachieru Gabriela si Bucur-Nastasel Georgeta, iar din 

partea Consiliului local d-nii consilieri Negoescu Cristian, Gheorghe Cristian, 

Ghita Gheorghe, Grigore Gheorghe si Pavel Gheorghe. 

De asemenea, inainte de acordarea ajutoarelor de urgenta, persoanele 

propuse vor fi prezentate Consiliului local pentru aprobare prealabila. 

Dl. Visan Ion solicita aprobare in vederea desfasurarii petrecerii de 

cununie in parcarea clubului sportiv din localitate. 

Consiliul este de acord. 

SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA solicita acordul Consiliului local 

in vederea utilizarii terenului domeniu public de pe malul baltii Cretuleasca in 

vederea executarii proiectului de investitii care va lega canalizarea din 

complexul Cosmopolis cu reteaua de canalizare a localitatii. 

Consiliul este de acord, cu conditia prezentarii proiectului in sedinta 

anterior inceperii procedurilor de autorizare si executie. 

Club sportiv Impact solicita acordarea unui spatiu pentru desfasurarea pe 

raza localitatii a activitatii sportive de kick-boxing. Consiliul local solicita 

prezentarea tuturor actelor clubului, urmand a se gasi un spatiu adecvat. 

Dl. consilier Stefan Niculae sustine faptul ca in cadrul scolii din comuna 

nu se organizeaza activitati extrascolare, concursuri, pentru stimularea elevilor ; 

trebuiesc luate masuri in acest sens de catre directorul scolii. 

Parohia Stefanestii de Sus solicita repararea a 40 de banci si a 20 de mesel 

din trapeza, in masura in care se poate, iar pentru cele care nu mai pot fi reparate 

se solicita inlocuirea. 

 Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca va supraveghea personal modul in 

care se va rezolva problema mobilierului din trapeza in ce mai avantajos mod. 



SC CAMELEON-KRUGEL UNION SRL solicita aviz de functionare pe 

raza comunei pentru desfasurarea activitatii de decontaminare ; locatia este in 

sediul Ilfoveana. 

Consiliul local propune mai intai verificarea locatiei de catre comisia de 

mediu si apoi se va emite autorizarea. 

SC ZENYTH PHARMACEUTICALS SRL solicita autorizatie de 

functionare pentru desfasurarea pe raza comunei a activitatii de depozitare. 

Consiliul este de acord, cu conditia prezentarii certificatului de 

inregistrare la Registrul Comertului. 

D-na consilier Dumitru Luminita precizeaza ca in sedinta din luna aprilie 

2013 dl. consilier Stefan Niculae a solicitat sa se prezinte Consiliului local 

proiectele de investitii si contractele anterior incheierii lor. 

S-a constatat ca incepand cu data de 09.04.2013, in sistemul informatizat 

e-licitatie.ro s-au inregistrat achizitii directe de a caror existenta anterioara nu a 

stiut consiliul local ; se solicita sa se puna la dispozitia Consiliului local 

documentele justificative : referat de necesitate, comanda, devize, lucrari, oferta 

operator economic. 

De asemenea, Consiliul local doreste sa verifice toate lucrarile efectuate in 

ultimele doua luni, precum si procesele verbale de receptie si sa intocmeasca un 

proces verbal constatator. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 


