
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 30.01.2015, 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 modifice procesul verbal al sedintei din 

data de 10.12.2014, in sensul ca 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, in loc sa se mentioneze acest lucru la fiecare 

proiect de hotarare in parte. 

Dl. Niculae Gheorghe solicita acordarea unui ajutor de urgenta pentru implantarea 

unui stent la inima. 

Viceprimarul comunei precizeaza ca o aprobare in acest sens nu poate veni decat dupa 

aprobarea bugetului local. 

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, in varianta modificata conform celor spuse de dl. 

Pavel Gheorghe la inceputul sedintei. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect hotararea PUZ Fresh Air; 

- Proiect hotarare aprobare PUD DSM Nutritional; 

- Proiect hotarare aprobare PUD Stanciu Tatiana; 

- Proiect hotarare aprobare plan actiuni beneficiari legea 416/2001 in 2015. 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a sedintei (9 

voturi pentru si 5 abtineri). 

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

unui PUZ cu urmatorul obiectiv de investitii: destinatia “ hale depozitare, comert, servicii”, 

amplasat in comuna Stefanestii de Jos, Tarla 41 parcelele 329/2/22, 329/2/23, 329/2/24, nr. 

Cadastrale 888, 1332, 1543/2, suprafata de 12.405 mp. 

Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- SC FRESH AIR SRL, PETRE VICHI; 

- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Dinca Nicolae solicita ca un reprezentant Fresh Air sa vina in fata 

cvonsiliului local sa prezinte documentatia si investitia si sa se amane pentru sedinta 

urmatoare. 

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

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se amana discutarea proiectului de 

hotarare pentru sedinta viitoare. (5 abtineri si 9 voturi pentru ). 

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

PUD DSM Nutritional. 

  SC DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA SRL solicita aprobarea unui 

PUD cu destinatia “Suprainaltare si extindere spatiu depozitare produse alimentare (hrana 



animaliera), Hmax (cornisa) = 12m”, amplasat in comuna Stefanestii de Jos, Linia de Centura 

nr. 2, Tarla 41 parcela 348/1/8, lot. 1, nr. cadastral 51331, suprafata: 4.965 mp. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

PUD DSM Nutritional (9 voturi pentru si 5 abtineri). 

In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea unui PUD, beneficiar 

Stanciu Tatiana. 

Prin cererea formulata cu nr. 966/22.01.2015, Stanciu Tatiana solicita aprobarea unui 

PUD cu destinatia “ HALE DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII P+1Ep, 

BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI “, amplasat in judetul Ilfov, comuna Stefanestii 

de Jos, strada Sinaia, tarla 41, parcelele 329/22, 329/23, numar cadastral 50990, suprafata 

16.100 mp. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobare 

PUD Stanciu Tatiana.(9 voturi pentru si 5 abtineri) 

La ultimul punct pe ordinea de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

planului de actiuni in anul 2015 pentru beneficiarii legii 416/2001. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

planului de actiuni in anul 2015 pentru beneficiarii legii 416/2001. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate consiliului local. 

Scoala generala nr. 1 Stefanestii de Jos solicita aprobarea costului standard per 

elev/prescolar pentru anul 2015. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba aceasta solicitare (9 voturi 

pentru si 5 abtineri). 

Dl. Joiman Nicolae solicita zugravirea cladirii postei din localitate. 

Dl. viceprimar precizeaza ca trebuie sa faca unr eferat in acest sens. 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                      SECRETAR COMUNA, 

 

 

 


