
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 10.12.2014, 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.  

Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita sa se consemneze ca dansul considera sedinta 

ilegala si dansul, impreuna cu d-nii. consilieri locali Stefan Niculae, Anghel Dumitru, 

Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe,  se abtin de la vot pentru intreaga sedinta, atat pentru 

ordinea de zi cat si pentru orice vot pe proiectele de hotarari. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare PUZ; 

Se supune la vot. 

Cu 9 voturi “pentru” si 5 abtineri, se aproba suplimentarea ordinii de zi a sedintei. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect hotararea alegere presedinte sedinta. 

- Proiect hotarare aprobare PUZ; 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare organigrama; 

- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2015; 

- Proiect hotarare aprobare comisie control Ilfoveana; 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

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

Se solicita propuneri pentru alegerea unui presedinte de sedinta. 

Dl. Ilie Ionel propune pe dl. Joiman Nicolae. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. Joiman Nicolae preia conducerea 

sedintei. 

 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.  

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

unui PUZ cu destinatia “ parc comercial S+P+3E, parc de afaceri S+P+10E (conform aviz 

AACR), utilitati, bransamente, imprejmuire si reglementare acces din autostrada A3 

Bucuresti - Brasov”, amplasat in comuna Stefanestii de Jos, Tarla 47 parcela A348, 348/44, 

348/45, nr. Cadastrale 50855, 50938, 50939, suprafata de 240.862 mp (conform actelor de 

proprietate) si 240.713 mp din masuratori mp, beneficiar SC ATLAS CONSTRUCT 

INVEST SRL. Investitita estimata : 50 milioane euro. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Dinca Nicolae intraba cand s-a demarat acest proiect. 

Reprezentantul investitorului raspunde ca demararea documentatiei s-a facut in urma 

cu aproximativ 2 ani, la Consiliul judetean Ilfov. 

Dl. consilier Dinca Nicolae apreciaza ca un asemenea proiect de investitii pe raza 

comunei va genera locuri de munca, iar prima faza, cea comerciala, va demara inca din 

primavara anului 2015. 



Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

PUZ.  

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta rectificarea bugetului local. Acesta 

trebuie micsorat cu suma de 24.780 lei, conform filelor de plan primite de la ANAF Ilfov : 

scaderea plafonului cu cheltuieli de personal, retragere 5000 lei din cheltuielile cu personalul 

pentru cadrele didactice si virarea de sume pentru acordarea drepturilor salariale castigate de 

profesori in instanta : 38.000 lei. 

Total buget rectificat : 24.183.000 lei. 

Se prezinta o adresa de la Clubul Sportiv « Matarau Dumitru » prin care se solicita 

suplimentarea bugetului anual cu suma de 60.000 lei pentru finantarea echipei secunde de 

fotbal, care activeaza in liga IV. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind rectificarea 

bugetului local.  

La urmatorul punct al ordinii de zi se discuta modificarea organigramei primariei 

Stefanestii de Jos, conform avizului ANFP  nr. 40320/2014, prin transformarea a patru 

posturi contractuale in functii publice, intrucat atributiile ocupantilor acestora sunt de putere 

publica, asa cum este ea definita de art. 2 alin. 3 din legea 188/1999 – Statutul functionarilor 

publici. Este vorba de: 

- postul contractual de consilier IA cu studii superioare, din cadrul 

compartimentului de fonduri europene, achizitii publice si resurse umane, ocupat 

de d-na Monica Anghel, care are o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani, se 

transforma in functia publica clasa I consilier superior. 

- postul contractual de inspector de specialitate gradul II, cu studii superioare, din 

cadrul compartimentului de fonduri europene, achizitii publice si resurse umane, 

ocupat de d-na Viviana Cencu, care are o vechime in specialitatea studiilor de 7 

ani si 11 luni se transforma in functia publica clasa I inspector principal. 

- postul contractual de referent studii medii grad II, in cadrul compartimentului de 

asistenta sociala si autoritate tutelara, ocupat de d-na Alexandra Joiman, care are o 

vechime in specialitatea studiilor de 5 ani si 8 luni, se transforma in functia 

publica clasa III referent grad principal 

- postul contractual referent SSD grad I in cadrul compartimentului de urbanism, 

cadastru, cu atributii in efectuarea activitatii de cadastru, ocupat de dl. Dorobantu 

Sorin, cu o vechime in specialitatea studiilor de 7 ani, 9 luni si 17 zile se 

transforma in functia publica clasa II referent de specialitate grad principal. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

organigramei primariei Stefanestii de Jos.  

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

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015. Din documentele aferente rezulta ca se 

propune mentinerea acestora la nivelul din anul 2014. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale la nivelul comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2015.  

 La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta infiintarea unei comisii de control si 

evidentiere a agentilor economici care isi desfasoara activitatea in incinta bazei logistice 

ILFOVEANA SA, cu sediul in sos. Stefanesti nr. 15. In data de 20.11.2014, in incinta bazei 

de date ILFOVEANA din comuna Stefanestii de Jos, a avut loc un incendiu de mari 

dimensiuni, izbucnit din cazul depozitarii necorespunzator de materiale inflamabile de catre 

agentii economici care isi desfasoara activitatea in incinta. 



Dat fiind faptul ca la nivelul primariei Stefanestii de Jos nu exista o evidenta clara a 

agentilor economici care isi desfasoara activitatea in cadrul bazei de aprovizionare 

ILFOVEANA, aceasta nefiind prima data cand au loc incidente la aceasta locatie, propun 

constituirea unei comisii de control si verificare verificare a agentilor economici care isi 

desfasoara activitatea in incinta bazei de aprovizionare ILFOVEANA. 

Se solicita propuneri: 

Dl. Joiman Nicolae propune pe d-nii Gheorghe Cristian si Dinca Nicolae. 

Dl. Sandu Florian propune pe dl. Ilie Ionel. 

Dl. Joiman Nicolae propune pe dl. Ghita Gheorghe. 

Dl. Pirvu Ion propune pe dl. Negoescu Cristian. 

Componenta propusa a comisiei este urmatoarea: 

Gheorghe Cristian; 

Dinca Nicolae; 

Ilie Ionel 

Ghita Gheorghe 

Negoescu Cristian. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

infiintarii unei comisii de verificare si evidentiere a agentilor economici din incinta 

ILFOVEANA SA, precum si componenta acestei comisii.  

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

SC SPORT BETYNG SRL solicita autorizatie de functionare pentru activitatea jocuri 

de noroc. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba aceasta cerere.  

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                      SECRETAR COMUNA, 

 

 


