
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 12.05.2014, la sedinta extraordinara a 

Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 
Se deschide sedinta si se constata prezenta in sala a unanimitatii 

consilierilor locali in functie. Se mentioneaza ca participa si domnii Catarama 

Gheorghe, si Ulian Mihai, pentru care s-a adoptat in sedinta ordinara a 

Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov din data de 06.05.2014, hotararile nr. 

22 si 23 prin care s-a luat act de incetarea de drept a mandatelor dansilor de 

consilieri locali, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului pe listele 

caruia au fost alesi si au fost declarate vacante locurile ocupate de dansii in 

Consiliul local Stefanestii de Jos – Ilfov. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian doreste sa se consemneze in procesul 

verbal de la sedinta trecuta faptul ca  dupa ce s-au ridicat si au plecat din sedinta 

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

Pavel Gheorghe, Ghita Gheorghe, impreuna cu d-nii Catarama Gheorghe si 

Ulian Mihai, cand ceilalti au luat act de vacantarea celor doua locuri de consilier 

local, s-a procedat la alegerea presedintelui de sedinta si apoi la suplimentarea 

ordinii de zi. 

D-na Dumitru Luminita sustine ca dupa ce a citit copia minutei de sedinta 

paginile 230-232, recunoaste veridicitatea celor inscrise in acele pagini; 

continuarea, dupa ce dansa a spus ca se inchide sedinta , dansa considera nula 

din lipsa de cvorul, intrucat considera ca s-au retras 8 consilier locali in functie 

si au ramas 7 consilieri din numarul total de 15. Totodata considera ca s-a 

incalcat ordinea de zi  si considera sedinta nula. In opinia dansei secretarul 

comunei a savarsit infractiunea de abuz in serviciu pentru ca nu i-a raspuns la 

telefon. S-au luat in particular legile privind administratia publica locala si nu se 

respecta legile privind constituirea sedintelor. 

Dl. Gheorghe Cristian precizeaza ca sedinta din 06.05.2014 a fost 

statutara, fiind 13 consilier in functie, ramanand 7 si plecand doar 6, d-nii 

Catarama Gheorghe si Ulian Mihai nemaiavand aceasta calitate si neputand fi 

socotiti ca atare la cvorum. 

D-na Dumitru Luminita solicita sa se redacteze procesul verbal de la 

sedinta anterioar asi sa fie citit spre discutie. 

Se ia o pauza in care secretarul comunei redacteaza procesul verbal de la 

sedinta anterioara. Se incepe citirea acestui proces verbal. 

Dl. Stefan Niculae doreste sa se modifice in procesul verbal al sedintei 

din data de 06.05.2014 faptul ca la votarea initiala a ordinii de zi a votat si dl. 

consilier Pavel Gheorghe, fapt omis initial. 



Dl. Gheorghe Cristian doreste sa se modifice in procesul verbal al 

sedintei din data de 06.05.2014 faptul ca atunci cand s-a prezentat ordinea de zi 

initiala dansul a precizat faptul ca Consiliul local al luat act de incetarea de 

drept a mandatelor de consilier local ale d-lor Catarama Gheorghe si Ulian 

Mihai prin documentele prezentate in mapele de sedinta, iar la votul pentru 

ordinea de zi au fost doar 13 voturi valabile (7 voturi pentru, un vot impotriva si 

5 abtineri), d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai neavand voie sa ia parte la 

vot, conform legii. 

D-na Dumitru Luminita sustine ca la pagina 232 randul 14 din minuta 

sedintei, proiectele de hotarari inscrise aici nu sunt oportune si nu mai vrea sa 

citeasca procesul verbal dincolo de momentul in care a parasit sedinta (pagina 

232 din minuta sedintei din 06.05.2014), declara inchisa sedinta, intrucat 

considera ca nu se poate desfasura in conditii normale pentru discutarea 

proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, de mare importanta pentru 

comuna si lasa la latitudinea Institutiei Prefectului Judetului Ilfov legalitatea 

celor intamplate. Tot dansa bareaza spatiul ramas liber in josul paginii 238 din 

caietul unde secretarul comunei consemneaza minutele aferente sedintelor. Apoi 

d-nii Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Pavel Gheorghe, Luiceanu Dumitru, 

Anghel Dumitru, Ghita Gheorghe, Ulian Mihai si Catarama Gheorghe parasesc 

sala de sedinta. 

Dl. Dinca Nicolae continua citirea procesului verbal al sedintei din data 

de 06.05.2014 de unde s-a oprit d-na Dumitru Luminita si pana la sfarsit. 

Se supune la vot aprobarea procesului verbal. 

Acesta este aprobat de catre cei 9 consilieri prezenti: d-nii Gheorghe 

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

Cristian, Grigore Gheorghe, Ilie Ionel si Sandu Florian. 

La punctul DIVERSE se discuta urmatoarele: 

Dl. Dinca Nicolae sustine ca in comuna au venit hingherii si au adunat 

doar cainii frumosi si au lasat doar javre pe strada. 

Secretarul comunei consemneaza faptul ca la inceputul sedintei a pus la 

dispozitia consilierilor copii ale minutei sedintei din 06.05.2014, scrise de mana, 

pana  afost redactat procesul verbal. Modificarile in procesul verbal al sedintei 

de 06.05.2014, solicitate de consilierii locali, au fost facute pe baza insemnarilor 

din minuta. 

D-nii Sandu Florian si Ilie Ionel doresc sa se consemneze faptul ca ei au 

fost prezenti inca de la inceputul sedintei din data de 06.05.2014 si au stat pana 

la final, astfel incat au votat procesul verbal al acestei sedinte in cunostinta de 

cauza. 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                 SECRETAR COMUNA,  


