
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 03.02.2014, la sedinta ordinara a Consiliului 

local Stefanestii de Jos – Ilfov 

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

consilierilor.  

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. 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 aprobarea procesului verbal. 

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. S-au abtinut de la vot 

urmatorii: d-na Dumitru Luminita, d-nii Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Stefan Niculae si Pavel Gheorghe, intrucat nu au fost prezenti la sedinta 

anterioara. 

 Dl. consilier Dinca Nicolae propune discutarea unor cazuri sociale inainte de 

inceperea sedintei: 

D-na Ene Claudia solicita ajutor de urgenta pentru operatia copilului sau 

minor, ramas cu sechele in urma unui accident de masina. 

Consiliul local propune realizarea unei anchete sociale in cauza si, in functie 

de rezultatele acesteia, se vor face propuneri privind eventuala acordare a unui 

ajutor de urgenta. 

D-na Marin Laura solicita ajutor de urgenta pentru ameliorarea situatiei 

medicale a fiului sau minor, Marin Marian Liviu, incadrat in grad de handicap 

grav, cu insotitor.  

Consiliul local propune analizarea situatiei in colaborare cu CNAS, pentru a 

vedea de ce gratuitati poate beneficia minorul. 



D-na Lupu Angelica solicita ajutor de urgenta pentru operatia minorului 

Lupu Florin, despre care se sustine ca necesita protezarea inimii. 

Consiliul local propune verificarea situatiei sociale si a actelor din dosar, 

colaborarea cu CNAS in rezolvarea cazului si verificarea indeplinirii conditiilor 

pentru acordarea unui ajutor de urgenta. 

Se pune in discutie, de asemenea, situatia d-lui Nae Florea care solicita 

ajutor de urgenta pentru operatie /tratament la cap. 

Urmeaza a fi verificate situatia socio-economica a dansului, a actelor din 

dosar si eventual, incadrarea intr-una din situatiile privind acordarea unui ajutor de 

urgenta. 

Dl. consilier Stefan Niculae propune suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu 

doua proiecte de hotarare, astfel: 

- Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii de receptie, alta decat 

cea a lucrarilor de constructii, formata din consilieri locali, conform 

adresei Institutiei Prefectului judetului Ilfov, nr. CS/15389-763 din 

10.01.2014, atasata. 

- Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii de avizare a 

achizitiilor publice, premergator realizarii acestora, formata din consilieri 

locali. 

Se supune la vot: 

Cu 6 voturi pentru (Pavel Gheorghe, Dumitru Luminita, Stefan Niculae, 

Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, Ghita Gheorghe) si 9 voturi impotriva 

(Catarama Gheorghe, Dinca Nicolae, Gheorghe Cristian, Grigore Gheorghe, 

Mihaila Marius, Pirvu Ion, Negoescu Cristian, Joiman Nicolae si Ulian Mircea) se 

respinge suplimentarea ordinii de zi cu cele doua proiecte de hotarare propuse de 

catre dl. Stefan Niculae. 

Dl. primar Anghel Rababoc propune suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu 

urmatoarele proiecte de hotarari: 

- Proiect hotarare revocare HCL 53/2013 privind aprobarea suprafetei 

rezultate din masuratori pentru anumite strazi din comuna Stefanestii de 

Jos; 

- Proiect hotarare aprobare modificare domeniu public al comunei 

Stefanestii de Jos, redactata conform instructiunilor transmise de catre 

Institutia Prefectului judetului Ilfov. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste proiecte de hotarari. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zi cu cele doua proiecte de hotarare, cu mentiunea facuta de dl. Pavel 

Gheorghe ca dansul este de acord cu introducerea celui de-al doilea proiect de 

hotarare pe ordinea de zi cu conditia ca noua structura a hotararii sa nu presupuna 

alocarea de fonduri pentru o noua masuratoare a strazilor. 



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

- Proiect hotarare aprobare organigrama si stat functii aparat propriu; 
- Proiect hotarare aprobare retea scolara 2014; 
- Proiect hotarare aprobare regulament acordare titlu de cetatean de onoare 

al comunei Stefanestii de Jos; 
- Proiect hotarare prelungire scrisoare garantie bancara; 
- Proiect hotarare aprobare plan actiuni in anul 2014 pentru beneficiarii de 

venit minim garantat; 
- Proiect hotarare aprobare imprumut bancar; 
- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trim IV 2013; 
- Proiect hotarare revocare HCL 53/2003; 
- Proiect hotarare aprobare modificare domeniu public al comunei 

Stefanestii de Jos, redactata conform instructiunilor transmise de catre 

Institutia Prefectului judetului Ilfov. 

- 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 

aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu. 

 Se precizeaza faptul ca, incepand cu anul 2014, consiliile locale pot stabili 

singure numarul maxim de posturi din organigrama, cu conditia incadrarii in 

plafonul maxim de chletuieli salariale stabilit la nivel de comuna. In aceste 

conditii, se precizeaza ca in organigrama exista 4 posturi contractuale pe durata 

determinata, care urmeaza a fi desfiintate la incheierea proiectului integrat pe 

masura 322, acum in desfasurare pe raza comunei ( iunie 2014). Pentru a se evita 

concedierea celor 4 persoane care ocupa aceste posturi in prezent, se propune 

desfiintarea lor si infiintarea a alte 4 posturi contractuale, pe durata nedeterminata, 

dupa cum urmeaza:  

- Infiintarea unui compartiment fonduri europene, achizitii publice si 

resurse umane; 

- Infiintarea in cadrul acestui compartiment a doua posturi contractuale, 

respectiv consilier IA cu studii superioare (fonduri europene si achizitii 

publice) si un post de inspector de specialitate gradul II, cu studii 

superioare (resurse umane); 

- Infiintarea unui post contractual de referent studii medii grad II in cadrul 

compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara; 

- Infiintarea unui post contractual referent SSD grad I in cadrul 

compartimentului de urbanism, cadastru, mediu. 



Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Stefan Niculae considera ca din cele 4 persoane in discutie, nu 

este de acord cu pastrarea d-nei Monica Anghel, a carei activitate o considera 

necorespunzatoare. In opinia dansului, d-na Monica Anghel nu desfasoara corect 

procedura privind achizitiile publice, cel mai recent exemplu fiind procedura de 

achizitie a ghirlandelor pentru Srabatorile de Iarna. De asemenea, sustine ca d-na 

Monica Anghel a desfasurat licitatii in care a castigat cel care a oferit un cost mai 

ridicat decat ceilalti ofertanti. 

De asemenea, dl. consilier Ghita Gheorghe precizeaza ca, in opinia dansului, 

d-na Monica Anghel a a dus numai prejudicii localitatii prin activitatea desfasurata. 

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

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu, asa cum a 

fost descris mai sus. Au votat impotriva d-na consilier Dumitru Luminita si d-nii 

consilieri Stefan Niculae, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe . 

Dl. primar Anghel Rababoc Doreste sa se consemneze faptul ca va cere sa se 

raspunda in scris fiecarei problema ridicate de dl. consilier Stefan Niculae. 

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

aprobarea retelei scolare pentru anul 2014 in comuna Stefanestii de Jos. Conform 

adresei trimise de catre inspectoratul judetean Ilfov, structura se pastreaza, 

modificandu-se doar numarul de elevi.  

Se solicita inscrieri la cuvant. 

D-na consilier Dumitru Luminita doreste sa se solicite o nota explicativa d-

lui director al scolii pentru motivul pentru care a retinut documentatia, care este 

venita din decembrie. 

 Se supune al vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

reteaua scolara la nivelul comunei Stefanestii de Jos in anul 2014. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind regulamentul de 

acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Stefanestii de Jos. 

Din documentul propus, reies conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana 

pentru a aspira la acest titlu, situatiile in care se acorda, documéntele cuprinse de 

dosarul de candidatura precum si situatiile in care acest titlu se poate retrage. Se 

precizeaza ca acest titlu este onorific, fara nici un fel de beneficii materiale. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Stefanestii de 

Jos. 



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

prelungirea scrisorii de garantie bancara pentru proiectul interat pe masura 322 

pana in luna iunie 2014. Comisionul de prelungire este de 5062.13 lei. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

prelungirea scrisorii de garatie bancara pana in luna iunie 2014. A votat impotriva 

dl. consilier Ghita Gheorghe. 

Urmatorul proiect pe ordinea de zi se refera la planul de actiuni de interés 

public pentru anul 2014 pentru beneficiarii de venit minim garantat la nivelul 

comunei Stefanestii de Jos. Se prezinta principalele activitati ce urmeaza a fi 

desfasurate, in functie de anotimp. 

D-na Dumitru Luminita sustine ca toti cei apti de munca trebuie sa efectueze 

aceste activitati si trebuie sa primeasca echipament de protectie adecvat. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

planul anual de actiuni pentru beneficiarii legii 416/2001 in anul 2014. 

La urmatorul punct pe ordinea de zi se discuta proiectul de hotarare privnd 

contractarea unui imprumut bancar. Se precizeaza urmatoarele: 

- Suma: 3.189.055,85 lei; 

- Perioada: 4 luni, cu perioada de gratie (in care un se incaseaza dobanda) 

de inca 4 luni; 

- Societatea bancara: Banca Comerciala Carpatica; 

- Garantii: mobiliare, fara deposedare, asupra veniturilor proprii ale 

comunei Stefanestii de Jos, precum si asupra soldului creditor al contului 

ce urmeaza a fi deschis la Banca Comerciala Carpatica, cu inscriere in  

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in conformitate cu 

normele generale bancare; 

- Se imputerniceste primarul comunei, dl. Anghel Rababoc, sa semneze 

contractul de credit. 

D-na Dumitru Luminita Doreste sa i se comunice de catre d-na Monica 

Anghel ce se intampla daca dupa cele 8 luni finale de acordare nu se plateste 

imprumutul. De asemenea, doreste sa vada proiectul integrat pa masura 322.  

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

contractarea unui credit bancar in suma de 3.189.055,85 lei de la Banca 

Comerciala Carpatica, pentru 4 luni. Au votat impotriva consilierii locali Dumitru 

Luminita, Stefan Niculae, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe; s-

a abtinut de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 

executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2013, care la partea de venituri a 



inregistrat suma de 17.916.570 lei, iar la partea de chletuieli suma de 16.881.661 

lei; excedentul bugetar este in suma de 1.034.909 lei. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilore prezenti se adopta hotararea privind 

contul de executie bugetara pentru trimestrul IV 2013. Se abtin de la vot d-na 

Dumitru Luminita si d-nii Anghel Dumitru, Ghita Gheorghe, Luiceanu Dumitru si 

Stefane Niculae. 

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

revocarea HCL 53/2013 privind aprobarea suprafetelor unor strazi din comuna 

Stefanestii de Jos. In urma controlului de legalitate efectuat de catre Institutia 

Prefectului judetului Ilfov s-a constatat ca aceasta hotarare nu indeplineste normele 

de redactare specifice, solicitandu-se reformularea aproape integrala a acesteia. In 

aceste conditii, se considera oportun revocarea ei (nu a produs pana in prezent 

efecte juridice) si inlocuirea ei cu un alt act redactat conform standardelor. 

Se supune al vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea de 

revocare a HCL 53/2013. 

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

modificarea anexei la HCL 15/1999, privind domeniul public al comunei 

Stefanestii de Jos, in conformitate cu instructiunile transmise de catre Institutia 

Prefectului judetului Ilfov si cu masuratorile efectuate in cauza. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

modificarea Anexei la HCL 15/1999 – domeniul public al comunei Stefanestii de 

Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Preotul Aurel Mateescu prezinta un proiect privind amenajarea unui pridvor, 

construirea unei capele mortuare, clopotnita si pangar in cadrul parohiei Stefanestii 

de Jos; solicita finantare pentru realizarea acestuia. 

Consiliul stabileste ca acest proiect va fi avut in vedere la fundamentarea 

bugetului local pentru anul 2014. 

Nemaifiind alte problema de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa 

sedinta. 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                    SECRETAR COMUNA, 

 
 


