
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 19.02.2015, la sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 

 In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor locali in 

functie.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare si se supune spre aprobare 

Consiliului local. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe solicita sa se consemneze in procesul verbal al sedintei 

anterioare ca cei cinci consilieri care s-au abtinut de la vot au facut acest lucru pentru ca 

considerat sedinta ilegala; nu doar consemnarea a cinci abtineri. 

 Cu majoritatea 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. S-au consemnat 9 voturi “pentru” si 4 abtineri, cu 

mentiunea ca d-na Dumitru Luminita se abtine de la vot pentru ca a fost absenta la sedinta 

anterioara. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect hotararea PUZ Fresh Air; 

- Proiect hotarare aprobare buget local 2015;; 

- Proiect hotarare aprobare norma hrana politie locala; 

- Diverse. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor in functie, se aproba ordinea de zi: se inregistreaza 

9 voturi “pentru” si 4 abtineri (Stefan Niculae, Pavel Gheorghe, Dumitru Luminita si Ghita 

Gheorghe). 

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

Fresh Air, 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. 

Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. Cu 10 voturi « pentru » 

si 3 abtineri (Stefan Niculae, Pavel Gheorghe si Ghita Gheorghe) se adopta hotararea privind 

aprobare PUZ Fresh Air. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2015. Se da citire proiectului de buget, pe componente, capitole si directii. Se solicita 

inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe este de parere ca bugetul trebuia dezbatut cu 30 de zile 

inainte de sedinta de consiliu. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind bugetul local 

al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2015. Se inregistreaza 9 voturi « pentru » si 4 abtineri 

(Stefan Niculae, Pavel Gheorghe, Ghita Gheorghe si Dumitru Luminita). 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana pentru 

politia locala, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

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



Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea privind acordarea 

normei de hrana pentru politia locala Stefanestii de Jos. S-au inregistrat 9 voturi « pentru » si 

3 abtineri (Stefan Niculae, Pavel Gheorghe si Ghita Gheorghe). 

Dl. Stefan Niculae precizeaza ca, dupa opinia dansului, sedinta a durat cam 10 minute ; 

dl. Dinca Nicolae precizeaza ca totul s-a discutat deja in comisiile de specialitate. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                 SECRETAR COMUNA, 


