
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 05.03.2014, 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. 

 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 Catarama Gheorghe propune suplimentarea ordinii de zi cu 

proiect hotarare alegere viceprimar. 

 Se supune la vot. 

 Cu 8 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” se aproba suplimentarea 

ordinii de zi cu proiect hotarare alegere viceprimar. 

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

- Proiect hotarare aprobare alegere viceprimar; 

- Proiect hotarare aprobare buget local 2014; 

- Proiect hotarare acordare titlu „cetatean de onoare al comunei 

Stefanestii de Jos” d-lui Simionescu Adrian 

- 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, referitor la alegerea 

viceprimarului. 

 Dl. consilier Pavel Gheorghe propune pe dl. consilier Ulian Mihai. 

 Dl. consilier Mihaila Marius propune pe dl. consilier Grigore Gheorghe. 

 Nemaifiind alte propuneri, se trece la procedura de vot secret. In urma 

rezultatelor comunicate de catre comisia de validare a mandatelor, dl. consilier 

Ulian Mihai este ales viceprimar cu 9 voturi “pentru” si 6 voturi “impotriva”.  

 Cu privire la acest punct al ordinii de zi, secretarul comunei face 

urmatoarele precizari: refuza sa contrasemneze pentru legalitate aceasta hotarare 



pe urmatoarele considerente: chiar daca, in conditiile art. 44 din legea nr. 

215/2001, fiind vorba de o sedinta extraordinara a consiliului local, proiectul de 

hotarare nu trebuia sa fie insotit de raportul de specialitate al compartimentului 

de resort si de avizul comisiei consiliului local, nu a fost depus/inregistrat nici 

un proiect de hotarare si nici o expunere de motive a initiatorului, dl. Catarama 

Gheorghe, redactate pe suport de hartie, in conformitate cu prevederile art. 45 

alin. 6 din legea nr. 215/2001, coroborat cu art. 44 din Regulamentul cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin OG 35/2002. 

Singurele documente aflate la dosarul sedintei, in ceea ce priveste propunerea 

de alegere a viceprimarului, sunt buletinele de vot si procesul verbal al comisiei 

de validare. 

 De asemenea, in data de 12.03.2014 a fost depus la registratura comunei 

Stefanestii de Jos un document intitulat „proiect propunere hotarare” de alegere 

a viceprimarului, semnat de 8 consilieri locali, dupa data la care a avut loc 

sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos din data de 

05.03.2014. In aceste conditii, las la aprecierea Institutiei Prefectului judetului 

Ilfov legalitatea acestei hotarari, prin exercitarea tutelei administrative. 

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

privind bugetul local al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2014, prezentat 

de catre dl. Eugen Paraschiv, administrator public. Din prezentare, rezulta 

urmatoarele: 

Pentru anul 2014, veniturile bugetului local al comunei Stefanestii de Jos 

sunt compuse din urmatoarele sume: 

- venituri proprii: 18.738.000 RON; 

- sume virate de APDRP pentru proiectul integrat: 3.189.000 lei; 

- sume provenite din credit bancar: 3.189.000 lei; 

- subventii: 44.000 lei. 

TOTAL GENERAL VENITURI ANUL 2014: 25.160.000 RON 

Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 

- salarii administratie: 2.550.000 lei; 

- primarie, cheltuieli materiale: 1.500.000 lei; 

- primarie, investitii: 300.000 lei; 

- dobanzi: 120.000 lei; 

- politia locala: 20.000 lei; 

- scoala, cheltuieli materiale: 540.000 lei; 

- scoala, investitii: 150.000 lei; 

- sanatate, cheltuieli materiale: 5000 lei; 

- sanatate, investitii: 14.390 lei; 

- evidenta populatiei, cheltuieli materiale: 100.000 lei; 

- evidenta populatiei, investitii: 150.000 lei; 

- sport, cultura, religie, cheltuieli materiale: 900.000 lei; 

- sport, cultura, religie, transferuri: 1.310.000 lei; 

- sport, cultura, religie, investitii: 250.000 lei; 



- asistenta sociala, cheltuieli materiale: 40.000 lei; 

- asistenta sociala, ajutoare urgenta: 450.000 lei; 

- gospodarie comunala, cheltuieli materiale: 2.833.000 lei; 

- gospodarie comunala, investitii: 840.000 lei; 

- gospodarie comunala, cheltuieli cu proiectul integrat 322: 46.595 lei; 

- mediu, cheltuieli materiale: 350.000 lei; 

- mediu, investitii: 3.090.000 lei; 

- mediu, cheltuieli cu proiectul integrat: 3.468.405; 

- drumuri, cheltuieli materiale: 720.000 lei; 

- drumuri, investitii: 4.600.000 lei; 

- drumuriu, cheltuieli cu proiectul integrat: 685.000 lei; 

- alte actiuni – chleltuieli materiale: 127.610 lei; 

 

TOTAL CHLETUIELI 2014: 25.160.000 RON 

Excedent bugetar 2014: 1.034.909 lei. – se propune ca destinatie de 

cheltuieli acoperirea cofinantarii pentru proiectul integrat pe masura 322. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

D-na consilier Dumitru Luminita precizeaza ca bugetul local nu se poate 

discuta de pe o zi pe alta si considera ca in varianta prezentata in fata 

Consiliului local s-au facut modificari de sume fata de varianta discutata in 

comisia de specialitate. 

Dl. administrator public Eugen Paraschiv sustine faptul ca oricine dorea 

sa faca amendamente la structura de buget local propusa putea sa o faca anterior 

discutarii bugetului in sedinta de consiliu. 

D-na consilier Dumitru Luminita doreste sa i se prezinte lista de investitii 

detaliata, din care sa rezulte fiecare investitie in parte, suma propusa, utilitatea 

investitiei. 

Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca secretarul comisiei de specialitate a 

consiliului local nu a facut procesul verbal cu tot ce s-a discutat in cadrul 

comisiei la analizarea proiectului de buget local pentru anul 2014, proiectul de 

buget discutat in comisie a fost scris de mana si au aparut modificari de sume in 

structura de buget prezentata acum in fata consiliului local fata de ce s-a discutat 

in comisia de specialitate. 

Dl. consilier Dinca Nicolae sustine ca a adus amendamente la proiectul de 

buget pe partea de asistenta sociala, iar ca rezultat a fost suplimentata suma 

destinata proiectelor de asistenta sociala. 

Se supune la vot. 

Cu 10 voturi pentru si 5 voturi impotriva, se adopta bugetul comunei 

Stefanestii de Jos pentru anul 2014, pe venituri si cheltuieli; voturile impotriva 

au apartinut consilierilor PNL (Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Luiceanu Dumitru, Stefan Niculae) care sustin ca bugetul nu este 

fundamentat corespunzator.  



 La ultimul punct pe ordinea de zi, se discuta proiectul de hotarare privind 

acordarea titlului de “cetatean de onoare al comunei Stefanestii de Jos” d-lui 

Simionescu Adrian pentru intreaga sa cariera cultural-artistica. 

 Dl. primar Anghel Rababoc sustine faptul ca dl. Adrian Simionscu, 

cunoscut in lumea artistica drept Adi Minune reprezinta localitatea si a facut 

comuna cunoscuta in toata tara. 

 Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind conferirea titlului de “cetatean de onoare al comunei Stefanestii de Jos” 

d-lui Simionescu Adrian. Primarul comunei ii inmaneaza d-lui Simionescu 

Adrian diploma si o placheta privind distinctia acordata si il invita sa scrie in 

cartea de onoare a comunei Stefanestii de Jos. 

 La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei consiliului 

local. 

 Dl. consilier Stefan Niculae intreaba cine o sa faca curat in groapa de 

gunoi si cum se va atribui acest contract de curatenie, date fiind ultimele 

constatari ale Garzii de Mediu. 

 I se comunica faptul ca se iau masuri de remediere a situatiei. 

 Scoala din localitate solicita un parteneriat tripartit, cu primaria si 

fundatia “Copii nostrii” in vederea realizarii unui proiect educativ si solicita un 

spatiu in incinta institutiei de invatamant pentru realizarea proiectului. 

 Consiliul este de acord. 

D-na Gurban Veronica solicita luarea in arenda a 18 ha islaz. 

Consiliul trimite cererea spre analiza la compartimentul registru agricol 

din cadrul primariei. 

Se prezinta o serie de cazuri sociale: 

- Zamfir Lenuta; 

- Matarau Ion; 

- Raducanu Ionela; 

- Costache Georgeta 

- Radu Caliopia; 

- Vicol Petra; 

- Gheorghe Mihaita Andrei. 

Consiliul dispune ca dosarele sa fie analizate de catre compartimentul de 

asistenta sociala, care, impreuna cu comisia special constituita in acest scop, va 

face propuneri in consecinta. 

Nemaifiind alte probleme de discutat presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 
 


