
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 30.10.2014, la sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 

 

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

consilierilor locali in functie.  

 Incadrarea sedintei in art. 39 alin. 4 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala  - sedinta extraordinara caz de maxima urgent pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor comunei Stefanestii de Jos, consta, asa cum precizeaza dl. 

administrator public Eugen Paraschiv, in urmatoarele: 

- Reactualizarea SF-ului si a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea 

strazilor Olanesti, Snagov si Brasov este foarte urgent, intrucat urmeaza a se 

depune un dosar pentru obtinerea de finantare de la MDRT pentru aceasta lucrare, 

iar termenul este foarte scurt; 

- In ceea ce priveste aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare 

reparatii strazi Castanului, Macesului, Mesteacanului, Stanjeneilor, Gladiolelor, 

Freziilor”, este vorba de efectuarea unor lucrari de pietruire a acestor strazi cat 

mai repede, atat timp cat mai permite vremea. 

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.  

Dl. consilier Ghita Gheorghe si dl. consilier Stefan Niculae doresc sa stie de ce nu a 

venit un reprezentant al SC ACIM SA care sa explice cum s-a ajuns la oferta pe care au 

depus-o la primaria Stefanestii de Jos, asa cum a cerut la sedinta anterioara d-na consilier 

Dumitru Luminita. 

Dl. consilier Stefan Niculae considera sedinta nestatutara din doua puncte de vedere:  

- Dansul considera ca o sedinta extraordinara se anunta cu cel putin 3 zile inainte, 

iar pe loc se anuntadoar sedinta de urgent in caz de calamitate; 

- De asemenea, crede ca cei doi consilieri noi, Ilie Ionel si Sandu Florian nu fac 

parte din consiliu local in mod legal; de asemenea protesteaza ca presedintele de 

sedinta spune ca in consiliul local decide majoritatea. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect de hotarare privind indicatori tehnico-economici; 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

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

 La primul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea unor 

indicatori tehnico-economici. In primul rand se discuta reactualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru modernizarea strazilor Olanesti, Brasov, Snagov; suma estimata a 

lucrarilor, conform documentelor modificate, este de 3.052.342 lei, inclusiv TVA 

Dl. consilier Ghita Gheorghe intreaba de ce nu a lucrat comisia de receptie pentru 

proiectul integrat pe masura 322, canalizarea fiind infundata. 

Dl. administrator public Eugen Paraschiv sustine ca au fost prezenti experti externi 

care au semnat ca proiectul este in regula. 

Dl. consilier Stefan Niculae intreaba daca la elaborarea studiului de fezabilitate s-a 

platit, acum, la reactualizare, se mai plateste ceva? 



Dl. Eugen Paraschiv raspunde ca acum nu se mai plateste nimic. 

Se supune la vot 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba reactualizarea SF si a 

indicatorilor economici pentru modernizare strazi Brasov, Olanesti, Snagov. 

Dupa aceea se discuta aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare 

reparatii strazi Castanului, Macesului, Mesteacanului, Stanjeneilor, Gladiolelor, Freziilor”, 

valoare totala estimata de 471.089,99 lei, TVA inclus. 

Dl. consilier Ghita Gheorghe intreaba de ce s-a delegat serviciul de apa si canal la 

Voluntari; daca o sa creasca pretul la serviciile furnizate, ce vor face cetatenii? 

Dl. administrator public Eugen Paraschiv raspunde ca orice consum trebuie platit; 

exista o hotarare a consiliului local prin care s-a delegat acest serviciu de apa si canal; cat 

timp a fost in subordinea Consiliului local Stefanestii de Jos, doar se plateau diverse 

cheltuieli, nu s-a incasat nimic. 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian sustine ca daca pretul va creste prea mult, lumea se 

va deconecta de la retea si vor folosi din nou putul din curte si fosa septica. 

Dl. consilier Stefan Niculae sustine ca operatorul de apa si canal de la Voluntari a luat 

reteaua de-a gata, timp de 20 de ani nu vor mai investi nici un ban in ea. 

Dl. administrator public Eugen Paraschiv informeaza ca se va prezenta planul de 

investitii pana in 2020 al operatorului de apa si canal Apavol SA, in care sunt prevazuti 6 

milioane de euro doar pentru Stefanestii de Jos. 

Dl. consilier Stefan Niculae face un calcul din care rezulta ca pretul calculat de dansul 

este de 3 ori mai mic pentru aceleasi lucrari, executate pe doua strazi diferite. De asemenea, 

intreaba care este termenul pentru depunerea ofertelor pentru executarea lucrarii. 

Dl. administrator public Eugen Paraschiv spune ca trebuie grabita lucrarea de 

pietruire. 

Se propun:  

- 3 zile lucratoare pentru depunerea ofertelor (9 voturi “pentru” si 4 voturi “contra”, 

respectiv consilierii locali Stefan Niculae, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru si 

Ghita Gheorghe); 

- 7 zile lucratoare pentru depunerea ofertelor (4 voturi “pentru” si 9 voturi “contra”, 

respectiv d-nii consilieri locali facand parte din grupul UNPR – PSD). 

Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea unor indicatori tehnico-

economici. 

Cu 9 voturi “pentru” si 4 voturi “impotriva”, respectiv consilierii locali Stefan 

Niculae, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru si Ghita Gheorghe, se adopta hotararea. 

La punctul DIVERSE, se discuta problemele supuse atentiei Consiliului local. 

Dl. Grigore Stelian solicita utilizarea temporara a unei suprafete de 170mp domeniu 

public aflat in str. Zorilor nr. 66, pentru depositare lemne. 

Vot: 9 voturi “pentru” si 4 voturi “contra”  respectiv consilierii locali Stefan Niculae, 

Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru si Ghita Gheorghe. 

Scoala Stefanesti solicita un reprezentant din partea Consiliului local care sa faca 

parte din consiliul de administratie. 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian propune pe dl. consilier Joiman Nicolae. 

Se supune la vot. 

Se aproba cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti. 

Scoala Stefanesti solicita ajutor pentru cumparare manual. 

Se supune la vot. 

Se aproba cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti. 



Se discuta o oferta de la SC CUMPANA SRL prin care se propune amplasarea unor 

purificatoare de apa si 2 dozatoare cafea, cu returnarea unei parti din valoarea contractului 

sub forma de burse scolare in euro; abonamentul lunar este de 260 euro fara TVA. 

Dl. Stefan Niculae spune ca, mai bine decat sa dea bani la societatrea comerciala, ii 

dam direct la copii. 

Se supune la vot. 

Vot: 9 voturi “pentru” si 4 voturi “contra”  respectiv consilierii locali Stefan Niculae, 

Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru si Ghita Gheorghe. 

D-na Munteanu Oana solicita inchirierea a 180 – 200 ha islaz, ofera 550 lei/ha. 

Secretarul comunei informeaza ca, atata timp cat nu exista acte de proprietate pe 

islazul comunal, nu se poate emite o hotarare a consiliului local in care sa se stabileasca 

taxele de inchiriere a islazului si procedura de inchiriere; orice incheiere a unui contract 

privind inchirierea islazului comunal in actualele conditii nu are fundament legal si 

informeaza ca nu va semna nici un asemenea contract de inchiriere. 

SC PUBLIC SLOTS SRL solicita autorizatie de functionare. 

Consiliul este de acord. 

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

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 

 


