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Incheiat in data de 04.09.2014, la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 

 

 In deschiderea sedintei, secretarul comunei constata prezenta in sala a majoritatii 

consilierilor locali in functie.  

Primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare 

privind modificarea si completarea regulamentului de desfasurare a activitatii de transport 

taxi la nivelul localitatii. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea ordinii de zi 

cu proiectul de hotarare propus. 

Primarul comunei supune aprobarii ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta; 

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; 

- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului pentru acordarea titlului 

de cetatean de onoare al comunei Stefanestii de Jos; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de sponsorizare pentru “ziua 

comunei Stefanestii de Jos”; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea subventiei de transport pentru 

elevii/studentii cursuri de zi domiciliati in comuna Stefanestii de Jos, care invata 

in alte localitati; 

- Proiect de hotarare privind stabilirea datei pentru desfasurarea festivalului 

mestesugaresc; 

- Proiect hotarare aprobare modificare si completare regulament de desfasurare a 

activitatii de transport taxi la nivelul localitatii; 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a sedintei. 

 Secretarul comunei da citire procesului verbal al sedintei anterioare si il supune spre 

aprobare Consiliului local. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului. 

 La primul punct al ordinii de zi, se prezinta proiectul de hotarare initiat de un numar 

de 9 consilieri locali, privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 

luni. 

 Dl. consilier Dinca Nicolae propune pe dl. consilier Mihaila Marius. 

 Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. Mihaila Marius este ales 

presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.  

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local. Din 

materialele prezentate rezulta ca aceasta rectificare bugetara nu afecteaza suma totala a 

bugetului local, ci se doreste efectuarea unei virari de credite intrabugetare: suma de 150.000 

lei se muta de la capitolul bugetar “drumuri” sectiunea “investitii” la capitolul bugetar 

“invatamant” sectiunea “functionare”. 

 Dl. consilier Grigore Gheorghe considera ca aceasta rectificare este necesara pentru 

acoperirea cheltuielilor. 



 Dl. consilier Dinca Nicolae precizeaza ca la inceperea anului scolar, clasele trebuie sa 

fie curate si gata sa primeasca elevii, este obligatoriu sa se faca reparatiile necesare. 

 Nemaifiind alte discutii, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti, se adopta hotararea privind 

rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos. 

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

modificarea regulamentului de acordare a titlului de “Cetatean de onoare” al comunei 

Stefanestii de Jos. Se propune completarea art. 11 din Regulament, care cuprinde drepturile 

persoanelor care dobandesc titlul de “cetatean de onoare” cu urmatoarea facilitate: scutirea de 

la plata impozitelor si taxelor locale locale aplicabile in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov. 

 Dl. Dinca Nicolae sustine ca acestea fiind taxe locale, consiliul local poate decide 

acordarea de scutiri de la plata acestora in cazul de fata. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea privind 

modificarea regulamentului de acordare a titlului de “cetatean de onoare” al comunei 

Stefanestii de Jos. 

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

sponsorizare pentru “ziua comunei Stefanestii de Jos”. 

 Dl. administrator public Eugen Paraschiv prezinta aceste contracte.  

 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca banii veniti din sponsorizari vor fi folositi 

pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cauzate de organizarea “zilei comunei”, scutind 

bugetul local de un efort bugetar suplimentar. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba contractele de sponsorizare 

pentru “ziua comunei Stefanestii de Jos”. 

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind acordarea unei subventii de 

transport pentru elevii si studentii cursuri de zi care domiciliaza in comuna Stefanestii de Jos 

si invata in alte localitati. Se propune ca aceasta subventie sa fie de 100% din costul 

abonamentului lunar pentru maxi-taxi, pe perioada cursurilor, de luni pana vineri. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti, se adopta hotararea privind 

acordarea unei subventii de transport in valoare de 100% din pretul abonamentului lunar 

pentru elevii si studentii cursuri de zi care domiciliaza in comuna si invata in alta localitate. 

 In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind stabilirea datei de desfasurare a 

festivalului mestesugaresc, organizat conform proiectului pe masura 322 cu finantare 

europeana, din luna octombrie in data de 08 septembrie, odata cu ziua comunei. 

 Dl. consilier Pirvu Ion apreciaza ca prin aceasta comasare a celor doua evenimente se 

face o singura cheltuiala, fiind mult mai avantajos din punct de vedere financiar. 

 Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind stabilirea 

zilei de 8 spteembrie ca data de desfasurare pentru festivalul mestesugaresc la nivelul 

comunei. 

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

si completarea regulamentului de desfasurare a serviciului public de transport taxi la nivelul 

comunei. Intrucat au trecut 5 ani de la data aprobarii lui (respectiv 26.06.2009), se impun 

unele modificari: 

- Toti transporatorii vor aduce toate documentele cerute de legea 38/2003, potrivit 

tipului de organizare juridical (PFA, II, SRL), vor incheia contract de delegare de 

gestiune a serviciului public de transport in regim taxi si vor plati annual o 



redeventa de 50 lei/masina, vor lua la cunostinta drepturile si obligatiile lor din 

caietul de sarcini cadru; 

- In functie de incadrarea in dispozitiile legale, toti transportatorii autorizati in 

prezent vor fi reautorizati, cu pastrarea numarului de ordine al autorizatiei de 

transport, respective al autorizatiilor de taxi detinute. 

- Se va tine cont de propunerea APTTI si FORT privind numarul de autorizatii de 

transport persoane in regim taxi ce pot fie liberate, dat fiind faptul ca au trecut 

cinci ani de la data stabilirii acestora prin Regulamentul aprobat in 2009. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba modificarea si completarea 

Regulamentului de desfasurare a serviciului public de transport persoane in regim taxi la 

nivelul comunei Stefanestii de Jos, evaluarea tuturor transportatorilor autorizati in present pe 

raza comunei, incheierea contractelor de gestiune delegata. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Dl. Boerescu Mihai solicita aprobare pentru desfasurarea unui botez in parcarea bazei 

sportive din comuna. 

Consiliul local este de acord, cu conditia sa nu se afecteze cladirea bazei sportive. 

Asociatia Racing Cars Brasov solicita aprobarea Consiliului local pentru desfasurarea 

etapei anuale de raliu pe raza comunei. 

Consiliul este de accord. 

Se discuta propunerea de realizare de locuinte sociale prin atragerea de fonduri 

nerambursabile. In cadrul unui asemenea proiect, primaria ar avea o contributie de 2% din 

valoarea proiectului, ar contribui cu terenul si ar suporta racordarea la utilitati. Pentru 

realizarea unui asemenea proiect, consiliul local trebuie mai intai sa detina act de proprietate 

pe terenul unde ar urma sa fie construite aceste locuinte. 

Consiliul local este de acord, in principiu, urmand a se relua discutia cand vor fi acte 

de proprietate pentru teren. 

SC SCO LIFE SRL solicita aviz de functionare. 

Dl. viceprimar se angajeaza ca va merge la fata locului sa verifice situatia, activitatea 

pentru care se doreste autorizarea fiind de colectare deseuri nepericuloase. 

SC EMIVAS DISTRIBUTIE SRL solicita autorizatie de functionare pentru activitati 

anexe transporturilor. 

Consiliul local este de acord. 

SC PUBLIC GAMES SRL solicita autorizatie de functionare pentru activitatea de 

activitati jocuri de noroc si pariuri, precum si pentru comert cu ziare si papetarie. 

Consiliul este de acord. 

Se propune organizarea unei echipe de fotbal care sa evolueze in liga IV, in cadrul 

bazei sportive, la care sa participe doar jucatori din comuna Stefanestii de Jos. 

Consiliul este de acord. 

Dl. Ilie Grigore solicita incheierea unui contract de folosinta temporara a domeniului 

public pentru platform betonata din curtea primariei, unde doreste sa construiasca un chiosc 

pentru librarie, Xerox si vanzare de ziare si reviste. 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian precizeaza ca solicitantului ii va fi interzis sa 

schimbe destinatia comertului fata de cele precizate mai sus, va obtine autorizatie de 

constructive si accesul se va face din strada. 

Consiliul local este de acord. 

Dl. Nae Ionel solicita acordarea a inca 10 autorizatii de taxi pentru SC DYBA GIANI 

SRL. 



Dl. viceprimar Gheorghe Cristian raspunde ca, in masura in care cererea se incadreaza 

in prevederile legale si se depun documentele necesare, ea se va rediscuta si se va lua o 

decizie in masura in care vor fi autorizatii de taxi disponibile. 

Se prezinta o serie de cereri pentru lucrarea islazului comunal: 

 Consiliul local considera ca discutarea acestora trebuie sa se faca cu toti consilierii 

locali prezenti, ceea ce nu este cazul de fata. Drept pentru care se vor discuta la o sedinta 

ulterioara. 

 Nemaifiind alte problem de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                          SECRETAR COMUNA, 

 

MIHAILA MARIUS                                                                  TUDOR IULIA 

  


