PROCES VERBAL
Incheiat in data de 24.06.2015, la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Stefanestii de Jos – Ilfov

In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor locali in
functie.
De asemenea, este prezent un reprezentant al societatii RUMANOVA care prezinta in
detaliu un proiect de investitii inj vederea obtinerii avizului de principiu pentru PUZ. Cu
unanimitate de voturi, avizul de principiu este aprobat.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei secretar, care da citire procesului verbal al
sedintei anterioare.
Se supune la vot.
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal al
sedintei anterioare si sigilarea dosarului .
Este propusa suplimentarea ordinicii de zi cu urmatoarele proiecte:
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico- economici Asfaltare str. Fagaras
- Proiect hotarare aprobare regului de functionare parcuri agreement in com. Stefanestii
de Jos
- Proiect hotarare incetare a calitatii de mebru pentru 3 comune in cadrul Euro Apa
- Proiect hotarare schimbare comisie cenzori in cadrul ADI Euro- Apa.
Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei, astfel:
- Proiect hotarare aprobare denumiri strazi Cosmopolis
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico- economici Asfaltare str. Fagaras
- Proiect hotarare aprobare regului de functionare parcuri agreement in com. Stefanestii
de Jos
- Proiect hotarare incetare a calitatii de mebru pentru 3 comune in cadrul Euro Apa
- Proiect hotarare schimbare comisie cenzori in cadrul ADI Euro- Apa.
- 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 aprobarea unor noi
denumiri de strazi in cartierul Cosmopolis. Din documentatia anexata a rezultat ca, urmare a
cererii SC OPUS LAND DEVELOPMENT SA cu privire la crearea unor noi strazi in cartierul
Cosmpolis, este necesara atribuirea unor denumiri si unor numere postale pentru imobilele
situate pe acestea. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare este aprobat.
In ceea ce priveste punctul doi al ordinii de zi, aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Asfaltare str. Fagaras”, se da cuvantul domnilor consilieri.
Dnul. Consilier Negoescu Cristian este de parere ca proiectul tehnic nu este bun si nu este de
acord cu acesta.
Dna. consilier Dumitru Luminita considera ca ar fi necesara prezenta proiectantului la sedinta
de consiliu pentru a explica detaliile proiectului si, de asemenea, doreste sa fie informata cat a
costat serviciul de proiectare.
Dnul. Consilier Dinca Nicolae opineaza ca, daca exista bani in buget pentru o astfel de
investitie, asfaltarea strazii Fagaras este oportuna si crede ca trebuie realizata.

Dl. consilier Negoescu Cristian reia cuvantul si isi exprima ingrijorarea ca, prin decopertarea
stratului existent, daca asfaltarea nu va fi executata cum trebuie, existya pericolul suprainaltarii
strazii si aparitia riscului de inundare a curtilor aflate sub nivelul soselei.
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici „Asfaltare str. Fagaras”.
In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea regulilor de functionare
a parcurilor de agrement din com. Stefanestii de Jos. Este vorba despre instituirea unor norme
de functionare precum si despre stabilirea unui set de masuri pentru sanctionarea persoanelor
care incalca aceste reguli de functionare in parcurile de agrement, in considerarea faptului ca
astfel mentinerea ordinii si linistii publice in aceste spatii va fi mai usor de realizat.
Cu majoritate de voturi, proiectul de hotarare este aprobat (se abtine dl. consilier Ghita
Gheorghe).
Urmatorul punct al ordinii de zi, proiect hotarare incetare a calitatii de mebru pentru 3
comune in cadrul Euro Apa (com. Popesti Leordeni, Balotesti si Mihai Bravu) este supus
atentiei dlor. consilieri.
Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea
incetarii a calitatii de mebru pentru 3 comune in cadrul Euro Apa.
Ultimul punct al ordinii de zi, respectiv proiectul de hotarare privind schimbarea
comisiei de cenzori in cadrul ADI Euro Apa, este prezentat domnilor consilieri. Nu exista
discutii pe acest punct, asa ca se trece la vot. Dnii. consilieri Ghita Gheorghe, Pavel Gheorghe
si Anghel Dumitru se abtin. Cu majoritate de voturi proiectul de hotarare este aprobat.
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate de cetateni.
- Dl. Ghita Gheorghe doreste sa „se renunte ori la orice, ori la administratorul public”.
- Pentru cartierul rezidential Cosmopolis este solicitat un aviz de principiu in vederea
construirii unui sens giratoriu in Sos. De Centura, care sa faciliteze accesul in
cartier. Cu majoritate de voturi, avizul de principiu este acordat.
- Dna. Dumitru Luminita doreste sa atraga atentia asupra situatiei strazilor din
comuna care necesita reparatii.
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
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