
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 14.02.2014, 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. 

 Dl. consilier Ghita Gheorghe doreste sa se modifice procesul verbal in 

sensul ca, la luarile de cuvant in ceea ce priveste proiectul de hotarare privind 

aprobarea organigramei si a statului de functii, dansul a sustinut doar ca d-na 

Monica Anghel a adus prejudicii localitatii prin activitatea desfasurata si nu a zis 

nimic de proiectul pe masura 322. 

Dl. consilier Stefan Niculae doreste sa se modifice procesul verbal in sensul 

ca, la luarile de cuvant in ceea ce priveste proiectul de hotarare privind aprobarea 

organigramei si a statului de functii, dansul a dorit sa se consemneze faptul ca 

doreste sa stie cum d-na Monica Anghel a desfasurat licitatii in care a castigat cel 

care a oferit un cost mai ridicat decat ceilalti ofertanti. 

De asemenea, tot dansul doreste sa se precizeze in procesul verbal al sedintei 

anterioare faptul ca propunerea sa de a infinita o comisie de receptie, alta decat cea 

a lucrarilor de constructii, formata din consilieri locali, are la baza adresa emisa de 

catre Institutia Prefectului Judetului Ilfov nr. CS/15389-763 din data de 

10.01.2014, pe care o depune spre a fi cuprinsa in dosarul sedintei. 

 D-na consilier Dumitru Luminita doreste sa se modifice procesul verbal in 

sensul ca, la luarile de cuvant in ceea ce priveste proiectul de hotarare privind 

contractarea unui imprumut bancar a dorit sa stie ce se intampla daca dupa cele 8 

luni totale (cele 4 luni de contract si cele 4 luni de gratie) nu se platesc banii catre 

banca.  

Totodata, se doreste mentionarea in procesul verbal al sedintei anterioare a 

faptului ca abtinerea de la vot a celor 5 consilieri locali PNL (respectiv d-na 

Dumitru Luminita si d-nii Stefan Niculae, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru si 

Ghita Gheorghe) si a consilierului PC, dl. Pavel Gheorghe a fost motivata de faptul 

ca ei au lipsit la sedinta in care s-au discutat cele consemnate in procesul verbal si 

nu puteau sa voteze in necunostinta de cauza. 



 Nemaifiind alte discutii referitoare la continutul procesului verbal al sedintei 

anterioare, se supune la vot aprobarea procesului verbal sus-mentionat, cu 

modificarile de rigoare, 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 Dinca Nicolae propune discutarea unor cazuri sociale inainte de 

inceperea sedintei: 

D-na Dumitrache Viorica solicita ajutor de urgenta pentru problema sa 

medicala (proteza picior) si pentru constructia unei camere in care sa locuiasca. 

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. 

Dl. Ilie Grigore solicita ajutor de urgenta pentru ameliorarea situatiei sale 

medicale.  

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

se lua o decizie in consecinta. 

Dl. Calin George Valentin solicita ajutor de urgenta pentru ameliorarea 

situatiei medicale rezultata in urma traumelor produse in accidentul a carui victima 

a fost. 

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. 

D-na Oprea Iulia solicita ajutor de urgenta pentru ameliorarea situatiei sale 

medicale.  

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. 

Dl. Mircea Mihai solicita ajutor de urgenta pentru limitarea pagubelor in 

urma unui incendiu caruia i-a cazut victima locuinta sa. 

Se constata ca nu are domiciliul stabil in comuna Stefanestii de Jos, ca 

urmare nu poate beneficia de ajutor de urgenta aici. 

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

trei 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. 

- Proiect hotarare aprobare alegere viceprimar 

Se supune la vot: 

Cu 5 voturi pentru ( Dumitru Luminita, Stefan Niculae, Luiceanu Dumitru, 

Anghel Dumitru, Ghita Gheorghe), 9 voturi impotriva (Catarama Gheorghe, Dinca 

Nicolae, Gheorghe Cristian, Grigore Gheorghe, Mihaila Marius, Pirvu Ion, 

Negoescu Cristian, Joiman Nicolae si Ulian Mircea) si o abtinere (dl. Pavel 

Gheorghe) se respinge suplimentarea ordinii de zi cu cele doua proiecte de hotarare 

propuse de catre dl. Stefan Niculae. 

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

- Proiect hotarare aprobare aderare comuna Balotesti ADIA EURO-APA; 

- Proiect hotarare aprobare cotizatie anuala ADIA EURO-APA; 

- Proiect hotarare aprobare modificare HCL 42/2013 privind asocierea 

comunei Stefanestii de Jos cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea 

realizarii in comun a unor obiective de interes public; 

- Diverse; 
Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a 

sedintei. 

 Se discuta primul proiect de pe ordinea de zi. Din documentele prezentate 

rezulta faptul ca se propune aprobarea aderarii comunei Balotesti la ADIA EURO-

APA , in cadrul careia comuna Stefanestii de Jos este deja membru de anul trecut. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea aderarii comunei Balotesti la ADIA EURO-APA. 

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

aprobarea contributiei anuale a comunei Stefanestii de Jos la ADIA EURO-APA 

si mandatarea reprezentantului comunei Stefanestii de Jos in aceasta organizatie, 

dl. Eugen Paraschiv, sa voteze în numele şi pe seama Consiliului Local Stefanestii 

de Jos,  asupra aprobarii cotizatiei anuale si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Asociatiei. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea contributiei anuale a comunei Stefanestii de Jos la ADIA EURO-APA 

si mandatarea reprezentantului comunei Stefanestii de Jos in aceasta organizatie, 

dl. Eugen Paraschiv, sa voteze în numele şi pe seama Consiliului Local Stefanestii 

de Jos,  asupra aprobarii cotizatiei anuale si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Asociatiei. 



D-na Dumitru Luminita doreste sa stie pentru ce proiecte se poate atrage 

finantare pentru comuna Stefanestii de Jos prin ADIA EURO-APA. 

Dl. Eugen Paraschiv raspunde ca prin intermediul ADIA EURO-APA si prin 

strategia de dezvoltare 2014-2020 se urmareste canalizarea intregii comune, iar 

pentru DJ 100 si DJ 200 realizarea de canalizare dubla pe ambele trotuare. 

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

modificarea HCL 42/2013 privind asocierea comunei Stefanestii de Jos cu 

Consiliul Judetean Ilfov, in sensul schimbarii partiale a obiectului finantarii, dupa 

cum urmeaza: suma de 600.000 lei ramasa din asociere sa fie folosita pentru  

finantarea unora din cheltuielile neeligibile aferente executiei lucrarilor proiectului 

“Accesarea PNDR prin proiect integrat – masura 322 – retea apa, canalizare, 

stateie de epurare, modernizare drum si festival cu specific local – com. Stefanestii 

de Jos”, in loc de reabilitare drumuri comunale str. Azuga, intr. Azuga, str. 

Mesteacanului. Finalizarea acestei situatii consta in incheierea ulterioara a unui act 

aditional la contractual initial de asociere. 

Cheltuielile neeligibile in cadrul unui proiect cu finantare europeana exclud 

TVA-ul (restituit prin ajutor de stat) si se refera la aheltuielile cu lucrarile 

suplimentare, care nu au fost luate in calcul la realizarea proiectului initial. 

Dl. consilier Stefan Niculae doreste sa stie de ce a castigat licitatia cel care a 

oferit 25 miliarde lei vechi si nu cel care a oferit 16 miliarde lei vechi. 

D-na Monica Anghel precizeaza ca dl. consilier Stefan Niculae refuza 

explicatia cu privire la modul de incredintare a contractului pentru cei 26 miliarde 

lei vechi, ci doreste aceasta explicatie in scris. 

Dl. consilier Stefan Niculae precizeaza ca ar fi benefic sa se mute banii 

pentru reabilitarea altor strazi (nu neaparat str. Azuga, intr. Azuga si str. 

Mesteacanului, cuprinse ina socierea initiala), dar sa nu se mut epentru acoperirea 

cheltuielilor neeligibile pentru proiectul pe masura 322, asa cum se propune. 

Se supune la vot. 

Cu 10 voturi pentru, 4 impotriva (d-nii consilieri Stefan Niculae, Ghita 

Gheorghe, Anghel Dumitru si Luiceanu Dumitru) si o abtinere (d-na consilier 

Dumitru Luminita) se adopta hotararea privind modificarea HCL 42/2013 privind 

asocierea comunei Stefanestii de Jos cu Consiliul Judetean Ilfov, in sensul 

schimbarii partiale a obiectului finantarii, dupa cum urmeaza: suma de 600.000 lei 

ramasa din asociere sa fie folosita pentru  finantarea unora din cheltuielile 

neeligibile aferente executiei lucrarilor proiectului “Accesarea PNDR prin proiect 

integrat – masura 322 – retea apa, canalizare, stateie de epurare, modernizare drum 

si festival cu specific local – com. Stefanestii de Jos”, in loc de reabilitare drumuri 

comunale str. Azuga, intr. Azuga, str. Mesteacanului. 

La punctual DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 



Dl. doctor veterinar Chirtop Nicolae solicita un spatiu pentru amenajarea 

unui cabinet veterinar in localitate. 

Consiliul local este de accord sa-i dea in folosinta temporara, pe un an de 

zile, 2 camere in imobilul domeniu public situate in str. Zorilor nr. 33-35. 

D-na Dumitru Luminita atrage atentia asupra necesitatii elaborarii strategiei 

de dezvoltare locale pentru anii 2014-2020. 

Dl. Dumitrache Ion se plange de faptul ca pe str. Fagaras este miros urat din 

canalizarea comunei. 

Dl. Eugen Paraschiv raspunde ca, momentan, canalizarea este in probe, 

urmand a fi corectate problemele de functionare. 

Nemaifiind alte probleme de discutat presedintele de sedinta declara inchisa 

sedinta. 

 

 

 

  

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 


