
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 10.05.2013, 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 majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte (se abtine dl. consilier 

Pavel Gheorghe, intrucat nu a fost prezent la sedinta anterioara). 

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

supune aprobarii consiliului ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aderare ECOSAL Ilfov; 

- Proiect hotarare aderare ADIA Ilfov; 

- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul I 2013; 

- Proiect hotarare acordare ajutor financiar pentru parohii, in vederea 

achitarii facturilor la utilitati (electricitate si gaze naturale); 

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

sedintei. 

D-na consilier Dumitru Luminita propune ca proiectul de hotarare privind 

aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I 2013 sa fie discutat ultimul, 

intrucat la sedinta de comisie din data de 09.05.2013 nu au fost consultate toate 

documentele justificative ale platilor; pana la momentul discutarii proiectului de 

hotarare urmeaza a se consulta si documentele ramase de verificat. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba aceasta 

propunere. 

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

aderarea comunei Stefanestii de Jos la ECOSAL Ilfov. 



Se prezinta necesitatea acestei aderari: majoritatea comunelor din judetul 

Ilfov sunt membre, in virtutea fatpului ca astfel se pot atrage fonduri europene 

pentru investitii in programe de mediu si ecologizarea deseurilor menajere. 

Totodata, un singur operator de salubritate pentru tot judetul, va asigura o 

unicitate de tarif si o calitate similara a serviciilor prestate in fiecare comuna 

partenera. 

Totodata, se informeaza Consiliul local privind costurile acestei asocieri: 

10.000 RON cota de participare initiala si 10.000 RON cotizatie anuala. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Mihaila Marius sustine aceasta asociere din prisma atragerii 

de fonduri europene pentru proiectele localitatii. 

Este de acord. 

D-na consilier Dumitru Luminita prezinta informatii suplimentare privind 

posibilitatea atragerii de finantari europene pentru proiecte pe mediu si 

salubrizarea deseurilor. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba aderarea 

comunei Stefanestii de Jos la ECOSAL Ilfov. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se adicuta aderarea comunei 

Stefanestii de Jos la ADIA Ilfov, apa-canal. 

 Initierea acestui proiect de hotarare ae la baza necesitatea de a atrage 

finantari pentru extinderea infrastructurii de apa si canal la nivelul localitatii, 

precum si operarea in conditii optime a serviciului de apa si canal al comunei. 

Sunt prezentate datele financiare ale aderarii: o contributie initiala de 43.750 lei, 

si o cota de participare anuala de 50.000 RON. 

ADIA deja are elaborat un proiect de extindere a retelei de apa-canal la 

nivelul intregului judet Ilfov , in valoare de 250 milioane de euro, a carui 

finantare va fi partial asigurata din fonduri europene. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aderarea comunei Stefanestii de Jos la ADIA Ilfov apa-canal. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind acordarea unui 

ajutor financiar catre cele doua parohii din comuna, pentru achitarea facturilor la 

utilitati: gaze natural si electricitate. 

Pentru ambele parohii au fost depuse cereri in acest sens, inca din luna 

noiembrie 2012, dat fiind veniturile mici ale parohiilor. Solicitarea lor se 

incadreaza in art. 4 alin. 2 lit. a, respectiv art. 14 alin. 1 din HGR 313/2006 

privind  Norma Metodologica de aplicare a OG 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 

recunoscute in Romania.  

Se solicita inscrieri la cuvant. 



Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca aceasta ajutorare a parohiilor este 

binevenita; totodata, poate ar trebui gasita o posibilitate de acordare de facilitati 

persoanelor cu venituri reduse pentru serviciile bisericesti. 

Preotul Mateescu prezinta taxele percepute de parohia Stefanestii de Jos 

pentru diverse servicii bisericesti. 

Dl. viceprimar Pirvu Aurel precizeaza ca ajutorul acordat parohiilor sub 

forma achitarii facturilor la utilitati trebuie sa cuprinda doar cladirea bisericii, nu 

si casele parohiale. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor coniliserilor prezenti se adopta hotararea privind 

acordarea unui ajutor financiar sub forma de plata a facturilor la utilitati pentru 

parohia Stefanestii de Jos si parohia Stefanestii de Sus. 

A votat impotriva dl consilier Ghita Gheorghe. 

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

aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I al anului 2013.  

Executia bugetului local la data de 31.03.2013, înregistreaza la partea de 

venituri suma de 4.818.870 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 2.279.877 lei. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind executia bugetara pentru trimestrul I al anului 2013. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita reluarea adreselor catre CNADNR in 

vederea montarii de panouri de protectie fonica pe autostrada Bucuresti-Ploiesti, 

in dreptul localitatii Stefanestii de Jos. 

D-na consilier Dumitru Luminita informeaza Consiliul local despre 

obligativitatea Clubului de fotbal de a prezinta organigrama si salariile de la 

clubul sportiv; dl. primar  promite ca va solicita clubului prezentarea acestor 

documente in sedinta urmatoare. Totodata, d-na consilier Dumitru Luminita 

doreste sa fie informat consiliul local despre  situatia fondurilor din contractul de 

sponsorizare incheiat intre club si ROMPREST. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 
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