
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 02.04.2014, la sedinta extraordinara a 

Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

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

majoritatii consilierilor.  

 Avand in vedere faptul ca aceasta nu este o sedinta ordinara, se propune 

scoaterea de pe ordinea de zi a doua proiecte de hotarari, si anume: 

- Proiect hotarare constatare loc vacant consilier local Catarama 

gheorghe; 

- Proiect hotarare constatare loc vacant consilier local Ulian Mihai; 

In conformitate cu prevederile art. 12 din legea nr. 393/2004 – statutul 

alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local adopta o 

hotarare prin care ia act de vacantarea unor locuri de consilieri locali in prima 

sedinta ordinara organizata dupa producerea evenimentului care a condus la 

incetarea mandatului inainte de perioada normala a acestuia. 

Se supune la vot eliminarea celor doua proiecte de hotarari de pe ordinea 

de zi. 

Cu voturile majoritatatii consilierilor prezenti (8 voturi) se aproba 

eliminarea celor doua proiecte de hotarari de pe ordinea de zi a sedintei. Au 

votat „pentru” : Luiceanu Dumitru, Catarama Gheorghe, Pavel Gheorghe, Ulian 

Mihai, Ghita Gheorghe, Anghel Dumitru, Stefan Niculae, Dumitru Luminita. 

Au votat „impotriva” (7 voturi): Gheorghe Cristian, Grigore Gheorghe, 

Pirvu Ion, Negoescu Cristian, Dinca Nicolae, Mihaila Marius, Joiman Nicolae. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare privind 

schimbarea presedintelui de sedinta, initiat de 8 consilieri locali. 

Cu 8 voturi pentru (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, Ghita 

Gheorghe) si 7 voturi impotriva (Negoescu Cristian, Pirvu Ion, Gheorghe 

Cristian, Mihaila Marius, Dinca Nicolae, Joiman Nicolae, Grigore Gheorghe) se 

aproba suplimentarea ordinii de zi. 

Se supune aprobarii ordinea de zi finala a sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare schimbare presedinte sedinta; 

- Proiect hotarare aprobare modificare HCL 6/2014 privind cifra finala 

a imprumutului intern. 

- Proiect hotarare aprobare buget imprumut intern; 

- Diverse. 

Cu 8 voturi „pentru” (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, Ghita 

Gheorghe) si 7 voturi „impotriva” (Negoescu Cristian, Pirvu Ion, Gheorghe 

Cristian, Mihaila Marius, Dinca Nicolae, Joiman Nicolae, Grigore Gheorghe) se 

aproba ordinea de zi a sedintei. 



La primul punct al ordinii de zi, se supune la vot schimbarea presedintelui 

de sedinta. 

Cu 8 voturi „pentru” (Pavel Gheorghe, Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, Ghita 

Gheorghe) si 7 voturi „impotriva” (Negoescu Cristian, Pirvu Ion, Gheorghe 

Cristian, Mihaila Marius, Dinca Nicolae, Joiman Nicolae, Grigore Gheorghe) se 

aproba schimbarea presedintelui de sedinta. 

Se solicita propuneri pentru un nou presedinte de sedinta. 

Dl. Stefan Niculae Propune pe d-na Dumitru Luminita. 

Dl. Mihaila Marius propune pe dl. Ghita Gheorghe. 

Dl. Grigore Gheorghe propune pe dl. Pavel Gheorghe. 

Se supune la vot. 

Pentru d-na Dumitru Luminita se inregistreaza 8 voturi „pentru” (Stefan 

Niculae, Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, 

Pavel Gheorghe, Dumitru Luminita, Ghita Gheorghe) si 7 voturi „contra” 

(Gheorghe Cristian, Mihaila Marius, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Joman 

Nicolae, Pirvu Ion si Negoescu Cristian). 

Pentru Ghita Gheorghe nu se inregistreaza nici un vot favorabil. 

Pentru Pavel Gheorghe nu se inregistreaza nici un vot favorabil. 

Astfel, cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti d-na Dumitru 

Luminita 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 unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. 

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

modificarii HCL 6/2014 in sensul diminuarii sumei pentru care va fi contractat 

imprumutul intern. 

 Din calculele ulterioare adoptarii HCL 6/2014 rezulta ca suma necesara 

acoperirii ultimei transe de plata din proiectul integrat este de 3.150.900 lei fata 

de cei 3.189.055,85 lei stabiliti initial (diferenta este data de scaderea valorii 

eligibile datorita prelungirii contractului de finantare), iar din aceasta se va plati 

efectiv  3.128.807 lei (diferenta a fost deja achitata de primaria Stefanestii de 

Jos, care a platit  cu 22.093 lei mai mult decat cheltuielile neeligibile care 

cadeau in sarcina sa, respectiv 1.055.194 lei.  



 Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca a solicitat in nenumarate randuri 

documentatia aferenta proiectului integrat 322 si nu i-a fost pusa la dispozitie. 

Nu poate sa stie ce lucrari suplimentare au fost effectuate fata de estimarea 

initiala si pana nu merge pe teren sa vada ce s-a realizat, va vota “impotriva” 

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

Cu 8 voturi “impotriva” (Stefan Niculae, Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, Pavel Gheorghe, Dumitru Luminita, Ghita 

Gheorghe) si 7 voturi „pentru” (Gheorghe Cristian, Mihaila Marius, Grigore 

Gheorghe, Dinca Nicolae, Joman Nicolae, Pirvu Ion si Negoescu Cristian) se 

respinge adoptarea de catre Consiliul local a unei hotarare de modificare a HCL 

6/2014 in sensul diminuarii sumei pentru care se contracteaza imprumutul 

intern. 

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

aprobarea bugetului imprumutului intern. 

 Avand in vedere ca acest buget era fundamentat pe suma de 3.150.900 

lei, pentru care se propunea a fi modificata HCL 6/2014, iar acea modificare nu 

a fost aprobata, se supune la vot. 

 Cu 8 voturi “impotriva” (Stefan Niculae, Catarama Gheorghe, Ulian 

Mihai, Luiceanu Dumitru, Anghel Dumitru, Pavel Gheorghe, Dumitru 

Luminita, Ghita Gheorghe) si 7 voturi „pentru” (Gheorghe Cristian, Mihaila 

Marius, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Joman Nicolae, Pirvu Ion si 

Negoescu Cristian) se respinge adoptarea de catre Consiliul local a unei hotarari 

de aprobare a bugetului pentru imprumutul intern. 

 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

 Dl. Costache Eugen Roger solicita aprobarea utilizarii temporare a unei 

suprafete de 6mp domeniu public – trotuar in fata locuintei sale, pentru activitati 

comerciale. 

 Consiliul este de acord. 

 SC. ESCOBAR’S INVESTMENTS SRL solicita autorizatie functionare 

pentru comert cu produse alimentare si bauturi in magazine specializate in sos. 

Stefanesti nr. 3  

 Consiliul este de acord. 

SC ECO LIFE STYLE SRL solicita autorizatie de functionare pentru 

activitatea de colectare deseuri nepericuloase in sos. Stefanesti nr. 15 (in incinta 

Ilfoveana). 

Consiliul local decide sa mearga comisia de specialitate mai intai sa 

verifice spatiul. 

D-na Dumitru Luminita solicita sa i se prezinte toate documentele 

sedintei de azi. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                           SECRETAR COMUNA 


