
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 11.12.2013, 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 constatare loc vacant consilier local; 

- Proiect hotarare reorganizare comisie validare mandate consilier local; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local; 

- Proiect hotarare reorganizare comisii specialitate consiliu local; 

- Proiect hotarare aderare SC EURO APAVOL SA; 
- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2014; 
- Proiect hotarare demarare procedura concesionare 70mp cu destinatia 

„farmacie”; 
- Proiect hotarare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare studii fezabilitate; 
- Diverse; 
Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a 

sedintei. 

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

constatarea ca vacant al locului ocupat de catre dl. Pirvu Aurel in Consiliul local 

Stefanestii de Jos. Se prezinta adresa emisa de catre PSD prin care se comunica 

retragerea sprijinului politic pentru dl. Pirvu Aurel; in conditiile legii, locul 

ocupat de dansul in Consiliul local Stefanestii de Jos, ca si functia de 

viceprimar, devin vacante. 

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



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind constatarea ca vacant a locului ocupat de catre dl. Pirvu Aurel in 

Consiliul local Stefanestii de Jos. 

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

privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor. 

Dat fiind faptul ca dl. Pirvu Aurel facea parte din acesta comisie, care are 

3 membri, iar dl. Pirvu Aurel nu mai face parte din Consiliul local Stefanestii de 

Jos, pentru a se putea valida mandatul urmatorului consilier local este absolut 

necesar completarea acestei comisii de validare in conditiile legii. 

Se solicita propuneri. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian propune pe dl. consilier Pirvu Ion. 

Nefiind alte propuneri, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor, prin includerea d-lui 

consilier Pirvu Ion in locul d-lui Pirvu Aurel. 

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

privind validarea unui nou mandat de consilier local. 

Comisia de validare a mandatelor studiaza adresa PSD Ilfov, din care 

rezulta faptul ca se propune validarea mandatului d-lui Ulian Mihai, ca si 

consilier local, in locul d-lui Pirvu Aurel. 

Din raportul intocmit de catre comisia de validare rezulta ca sunt 

indeplinite conditiile legale pentru ca dl. Ulian Mihai sa preia postul de consilier 

local, propunandu-se validarea mandatului acestuia. 

Dl. Ulian Mihai depune juramantul. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se valideaza mandatul de 

consilier local al d-lui Ulian Mihai. 

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

privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

Prin constatarea ca vacant a locului ocupat de catre dl. Pirvu Aurel in 

Consiliul local Stefanestii de Jos, ramane vacant si locul ocupat de acesta 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. Totodata, se impune ca noul 

consilier local, dl. Ulian Mihai, sa fie inclus intr.-o comisie de specialitate a 

Consiliului local. 

Se solicita propruneri. 

Dl. consilier Mihaila Marius propune ca dl. consilier Catarama Gheorghe 

sa  faca 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, iar 

dl. consilier Ulian Mihai sa faca parte din comisia pentru administratie publica 

locala , juridica si de aparare a ordinii si linistii publice , a drepturilor 

cetatenilor. 



Nefiind alte propuneri, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind reorganizarea comisiei pentru  programe de dezvoltare economico-

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

agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert (prin 

includerea d-lui consilier Catarama Gheorghe), respectiv a comisiei pentru 

administratie publica locala , juridica si de aparare a ordinii si linistii publice , a 

drepturilor cetatenilor (prin includerea d-lui consilier Ulian Mihai). 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta aderarea la SC EURO 

APAVOL SA, precum si participare acu aport de capital in suma de 500 lei; 

totodata, se doreste desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa ia 

parte la sedintele AGA ale SC EURO APAVOL SA si sa voteze in numele 

Consiliului local Stefranestii de Jos. 

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

Dl. consilier Dinca Nicolae propune pe dl. consilier Grigore Gheorghe. 

In urma votului deschis, d-na Dumitru Luminita obtine 5 voturi, iar dl. 

Grigore Gheorghe 9 voturi, fiind desemnat reprezentantul Consiliului local 

Stefanestii de Jos in AGA SC EURO APAVOL SA. Dl. consilier Pavel 

Gheorghe se abtine de la vot. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aderarea comunei Stefanestii de Jos, prin Consiliul local, la SC EURO 

APAVOL SA, aport de capital social in suma de 500 lei si desemnarea 

reprezentantului Consiliului local Stefanestii de Jos in AGA SC EURO 

APAVOL SA. 

In constinuare se discuta proiectul de hotarare privind planul de coupare a 

functiilor publice in aparatul propriu de lucru al primarului comunei Stefanestii 

de Jos pentru anul 2014. Se precizeaza faptul ca un se propun modificari pentru 

anul viitor in structura functiilor publice. 

Dl. consilier Dinca Nicolae sustine ca structura functiilor publice trebuie 

stabilita conform organigramei si prevederilor legale in vigoare. 

Nemaifiind alte discutii, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind planul de ocupare a functiilor publice la nivelul aparatului propriu de 

lucru al primarului comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2014. 

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

privind aprobarea studiului de oportunitate, a demararii procedurii de licitatie 

publica pentru concesionarea suprafetei de 70mp situata in sos. Stefanesti nr. 

147, cu destinatia “farmacie” si a documentatiei aferente. 

Din materialele prezentate reiese faptul ca, in urma realizarii unui studiu 

de oportunitate, se propune concesionarea unei suprafete de 70mp, situata in 

curtea scolii generale din sos. Stefanesti nr. 147 cu destinatia “farmacie”, prin 

licitatie publica; valoarea minima a redeventei lunare este de 300 lei fara TVA. 



Dl. consilier Stefan Niculae precizeaza ca exista deja farmacii in 

localitate. 

Dl. consilier Catarama Gheorghe sustine faptul ca o farmacie non-stop ar 

fi benéfica pentru comuna, localnicii nemaifiind obligati sa mearga in Bucuresti 

pentru procurarea de medicamente in caz de urgenta. 

De desemneaza reprezentantii Consiliului local Stefanestii de Jos in 

comisia de evaluzare a ofertelor: Ulian Mihai, Joiman Nicolae, Dumitru 

Luminita. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

demararea procedurilor privind concesionarea prin licitatie publica  suprafetei de 

70 mp in sos. Stefanesti nr. 147 cu destinatia “farmacie” si documentatia de 

atribuiré. Se abtin de la vot d-nii consilieri Stefan Niculae si Anghel Dumitru. 

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

privind rectificarea bugetului local. 

Rectificarea bugetului local este impusa de urmatoarele modificari de 

structura: 

- Includerea in bugetul local a sumei de 15.100 lei pentru salariile 

asistentilor personali ai persoanelor cu hándicap; 

- Includerea sumei de 67.000 lei pentru cheltuielile salariale ale 

personalului din invatamantul preuniversitar; 

- Transferul sumei de 3900 lei de la capitolul bugetar 68.02 “asistenta 

sociala”, subcapitolul 680257 “alte transferuri” la subcapitolul 680210 

“salarii”, pentru acoperirea salariilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap angajate in cadrul primariei Stefanestii de Jos, 

Ilfov. 

Total buget rectificat: 25.782.733. RON 

 Se supune la vot: cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta 

hotararea privind rectificarea bugetului local, pe venituri si cheltuieli. 

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

aprobarea a 4 seturi de indicatori tehnico-economici pentru investitii viitoare: 

- indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Gradinita 

3 grupe program prelungit”; 

- indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 

“modernizare drumuri de interes local comuna Stefanestii de Jos”; 

- indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “finalizare 

sediu administrativ”; 

- indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 

“canalizare, ape menajere, ape pluviale, pietruire, asfaltare si alei 

pietonale pe 34 strazi in comuna Stefanestii de Jos” . 

Se precizeaza faptul ca este vorba de investitii viitoare, care pot primi 

finantare din partea Consiliului judetean Ilfov. 

Nefiind discutii, se supune la vot. 



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind aprobarea celor 4 seturi de indicatori tehnico-economici. 

La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei Consiliului 

local. 

SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA solicita acordarea avizului de 

principiu pentru executia conductei de refulare a canalizarii din cartierul 

Cosmopolis pe traseul stabilit conform proiect si conectarea ei la reteaua publica 

de canalizare a comunei Stefanestii de Jos. Totodata, prezinta proiectul privind 

amenajarea malului baltii Pasarea din dreptul complexului, prin amenajarea unei 

plaje cu nisip, o piscina, un teren de volei si doua pontoane. 

Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca un poate vota intrucat nu a fost la 

fata locului si un a verificat daca traseul din teren al conductei de refulare 

respecta proiectul. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe sustine ca nu a avut timp sa citeasca 

proiectul si nu-i cunoaste continutul. 

Se supune al vot. 

Se inregistreaza 9 voturi pentru, 5 impotriva (Stefan Niculae, Pavel 

Gheorghe, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe) si o abtinere 

(Dumitru Luminita). 

Scoala generala Stefanestii de Jos solicita sprijin financiar in vederea 

realizarii unui program “scoala dupa scoala”, pentru limba romana si 

matematica. Costul lunar estimat este de 3360 lei, pentru un numar de 100 elevi 

beneficiari, 20 ore/saptamana. 

Consiliul local este de acord sa se prevada fonduri in bugetul local pentru 

anul viitor; dl. consilier Pavel Gheorghe se abtine de la vot. 

Consiliul judetean Ilfov solicita un punct de vedere privind “programul de 

transport public de persoane cu autobuze prin servicii regulate”. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita sa fie prezentate dátele concrete, 

inclusiv eventualele costuri pentru Consiliul local. 

Consiliul local decide sa reia problema la o data ulterioara, cand vor 

exista date concrete din punct de vedere financiar. 

Dl. consilier Stefan Niculae solicita sa se puna la dispozitia Consiliului 

local documéntele in baza carora s-au achiztionat ghirlandele luminoase pentru 

sarbatori, intrucat dansul considera ca se utilizeaza tot ghirlandele vechi. Doreste 

sa consulte tóate documentele aferente, pentru asigurarea transparentei. 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                            SECRETAR COMUNA,   

 

 


