
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 30.07.2015, 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, , sunt prezenti reprezentantii societatii RCS&RDS pentru a-si prezenta 

cererile de inchiriere a unor suprafete apartinand domeniului public/privat al comunei. 

Ia cuvantul dna secretar, care da citire procesului verbal al sedintei anterioare. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitate de voturi se aproba continutul procesului verbal al sedintei anterioare 

si sigilarea dosarului . 

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

- Proiect hotarare alegere presedinte sedinta 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local 

- Proiect hotarare aprobare investitie extindere retea de gaze str. Magnoliilor 

- Proiect hotarare aprobare investitie extindere retea de gaze str. Mesteacanului 

- Diverse 

 

Se supune la vot. 

 

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

Este propusa suplimentarea ordinii de zi cu proiect hotarare rectificare buget local, se 

supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea ordinii de zi. 

 

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

nou presedinte de sedinta. 

Domnii consilieri au cuvantul si se fac propuneri. Dl. Dinca Nicolae il propune pe dl. Mihaila 

Marius, Dl. Ghita Gheorghe o propune pe dna. consilier Dumitru Luminita. Dna. consilier 

refuza propunerea, se trece la votul pentru alegerea presedintelui de sedinta. 

Cu 9 voturi pentru si 3 abtineri, dl. Mihaila Marius este ales presedinte de sedinta. 

 In ceea ce priveste punctul doi al ordinii de zi, aprobarea rectificarii bugetului local, se 

supune atentiei dlor. consilieri referatul de specialitate si expunerea de motive. Nu sunt discutii 

pe marginea acestui proiect, asadar se supune la vot. Cu 10 vturi „pentru”, o abtinere (dl. cons 

Anghel Dumitru) si 1 vot „impotriva” (Dl. cons. Ghita Gheorghe), proiectul de hotarare este 

adoptat.  

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea investitiei pentru 

extindere retea gaze str. Magnoliilor. Ia cuvantul dl. Dinca Nicolae care este de parere ca o 

astfel de investitie este oportuna, ca prin cofinantarea acesteia sunt sprijiniti cetatenii. Dnii. 

Consilieri sunt in unanimitate de acord cu cele espuse de dl. consilier Dinca Nicolae, asa ca se 

supune la vot. Cu unanimitate de voturi este adoptat proiectul de hotarare. 

 Punctul 4 al ordinii de zi, proiectul mde hotarare privind aprobarea investitiei extindere 

retea de gaze str. Magnoliilor este prezentat dlor. consilieri. Nefiind alte discutii, se supune la 

vot. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare este aprobat. 

Ultimul punct al ordinii de zi, proiect hotarare rectificare bugetara, este supus atentiei 

dlor. consilieri. 

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



Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

rectificarii bugetare. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate de cetateni. 

- Cereri din partea cetatenilor pentru a fi organizate pelerinaje la Manastirea Prislop 

(asigurare transport, etc). Toti consilierii prezenti sunt de acord ca pelerinajele sa 

fie sustinute din bugetul local, cu conditia organizarii acestora pe sate. 

- Reprezentantii RCS RDS prezinta doua cereri pentru inchirierea unor suprafete din 

domeniu public: a) spatiu de 20 mp pentru plasarea unui chioșc de informatii 

specifice si b) inchirierea unui spatiu de 20 mp. Pe cladirea din Sos. Stefanesti 131, 

pentru amplasarea unei antene. Ia cuvantul dl. consilier Mihaila Marius care 

considera ca e o initiativa oportuna, care ar aduce bani in bugeti. De aceeasi parere 

este si dl. cons. Dinca Nicolae. Dl. Grigore Gheorghe adauga faptul ca prin 

amplasarea unei astfel de antene se mareste considerabil puterea semnalului pentru 

echipamentele de telefonie mobila, deci cetatenii vor fi multumiti. Se apreciaza ca 

este necesar ca, ulterior sedintei, reprezentantii societatii sa prezinte o oferta si 

pentru taxa de antena, nu numai pentru chiria pe spatiul in cauza. Toti consilierii 

prezenti sunt de acord cu cererile societatii RCS RDS pentru inchirerea celor doua 

spatii. 

- Dna. Ilie Mihaela solicita inchirerea a 10 mp. domeniu public pentru vazare de 

fructe si legume. In unanimitate, cererea i se aproba. 

- AF Ilie Melanie solicita aviz de functionare pentru SC Crys Mell Trade SRL – pct. 

de lucru sos. Stefanesti nr. 147. Cu unanimitate, i se aproba cererea. 

- Tot dna. Ilie Melania solicita inchirierea a 15 mp domeniu public pentru amplasarea 

unor mostre de monumente funerare. Cererea este aprobata in unanimitate, cu 

conditia ca monumentele sa nu fie expuse pe rasteluri. 

- Reprezentantii Bazei Sportive din localitate propune ca Baza Sportiva sa primeasca 

denumirea „Nae Nicolae”, in timp ce stadionul din comuna sa poarte mai departe 

denumirea „Matarau Dumitru”. Cu unanimitate, cererea acestora este aprobata. 

- La inchiderea sedintei dl. consilier Ghita Gheorghe propune sa se elimine ori postul 

de viceprimar, ori cel de administrator public, astfel incat cu „banii de la un slaariu 

pe un an se pot cumpara 30 masini de piatra”. 

-  

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                            SECRETAR COMUNA, 


