
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 08.05.2015, 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.   

Dl. consilier Ghita Gheorghe doreste sa se mentioneze nominal, in procesele verbale de 

sedinta, cine si cum a votat. 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei secretar, care da citire procesului verbal al 

sedintei anterioare. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi, cu un proiect de hotarare: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se respinge suplimentarea ordinii de zi 

cu proiectul de hotarare sus-mentionat, urmand sa se analizeze documentele aferente si sa fie 

discutat in sedinta ordinara. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare aprobare constituire GAL; 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

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

La singurul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind constituire 

GAL.  

 Comuna Stefanestii de Jos - Consiliul Local intenţionează să incheie un Acord de 

Parteneriat cu alte localitati si institutii publice din judetul Ilfov, precum si UAT Judetul Ilfov-

Consiliul Judetean  şi entităţi de drept privat în vederea accesării Măsurii 19 - Dezvoltarea 

locală a LEADER prin care se urmareste dezvoltarea zonelor rurale si a oraselor mici, cu o 

populatie de maximum 20.000 de locuitori, indreptandu-se in mod specific catre nevoile de 

dezvoltare locala in domeniul educational, al mediului de afaceri, agricultuii, sanatatii, 

serviciilor sociale, infrastructurii, cultuii si mediului, facilitand implementarea proiectelor cu o 

abordare inovativa multisectoriala si transversala, pentru a sprijini nevoile populatiei din 

teritoriul eligibil LEADER si a indeplini obiectivele Strategiei Europa 2020. 

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

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind constituire 

GAL (9 voturi pentru, o abtinere – Pirvu Ion, un vot impotriva – Ghita Gheorghe). 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 


