
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 06.11.2014, 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.  

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

aprobare Consiliului local. 

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului. Se abtin de la vot urmatorii consilieri locali, 

motivand ca au lipsit de la sedinta anterioara si nu stiu ce s-a discutat atunci: Dumitru 

Luminita, Pavel Gheorghe. 

 Presedintele de sedinta propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect hotarare 

rectificare buget local. 

 Se supune la vot. 

 Cu majoritatea voturilor consilierilor locali in functie se aproba suplimentarea ordinii 

de zi; se abtine de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect hotarare aprobare cofinantare si buget multiannual pentru proiect 

“modernizare strada Brasov, Snagov, Olanesti”; 

- Proiect hotarare rectificare buget local; 

- 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 

cofinantarii su bugetului multianual pentru proiectul de investitii „modernizare strada Brasov, 

Snagov, Olanesti”.  

Devizul general de lucrari este in valoare totala de 3.052.342 lei (TVA inclus), 

conform documentatiei reactualizate (DALI). 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli 

aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza 

exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile 

de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile 

de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe 

pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

Cofinantarea acestor costuri s-ar ridica la 502.219 lei, reprezentand 16,45% din 

valoarea totala a proiectului. 

Bugetul multianual al obiectivului de investitii detaliat mai jos: 

 

 

 

 

 



Valoare totala 

obiectiv investitii 

“Modernizare strazi 

Olanesti, Snagov, 

Brasov” 

Valoare 2014 Valoare 2015 Valoare 2016 

 

3.052.342 lei 

 

400.000 lei 

 

2.000.000 lei 

 

652.342 lei 

 

Se solicita inscrieri la cuvant: 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian considera ca realziarea acestui proiect de investitii 

este benefic pentru localitate, asigurand cetatenilor care locuiesc pe cele trei strazi beneficiare 

conditii decente de locuit. 

Este de accord cu proiectul de hotarare. 

D-na consilier Dumitru Luminita sustine ca, fiind vorba de o cofinantare, lucrarea se 

va realiza cu mai multa profesionalitate decat daca s-ar fi realizat exclusiv din fonduri 

apartinand bugetului local. De asemenea, este de parere ca trebuie realizate mai multe 

proiecte pe PNDL, sa se atraga astfel fonduri pentru dezvoltarea comunei. 

Dl. consilier Mihaila Marius apreciaza ca acest proiect va fi, de asemenea, benefic 

locuitorilor. 

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

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

cofinantarii su bugetului multianual pentru proiectul de investitii „modernizare strada Brasov, 

Snagov, Olanesti”. Se abtine de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe. 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 

comunei Stefanestii de Jos. 

 Prin adresele nr. 93401/19.09.2014 si 93412/19.09.2014, emise de Directia Generala 

Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin care se repartizeaza credite bugetare pentru 

comuna Stefanestii de Jos – Ilfov, s-au repartizat pentru fondul de salarii al profesorilor din 

comuna Stefanestii de Jos sume de bani pentru plata drepturilor salariale castigate prin 

hotarari judecatoresti. 

Prin adresa ANAF nr. 110929/04.11.2014, se face o noua repartizare a acestor sume , 

drept pentru care se impune rectificarea bugetului local ca atare. 

TOTAL BUGET RECTIFICAT: 25.161.000 LEI. 

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

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind rectificarea 

bugetului local al comunei Stefanestii de Jos. Se abtine de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe. 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                    SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 


