
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 27.08.2015, 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, absenti domnii consilieri Ilie Ionel si Grigore Gheorghe. 

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

Se supune la vot, continutul procesului verbal al sedintei anterioare si sigilarea 

dosarului, 10 consilieri aproba, 2 se abtin-Pavel Gheorghe si Ghita Gheorghe. 

Presedintele de sedinta, domnul consilier Mihaila Marius, supune aprobarii ordinea 

de zi a sedintei, astfel: 

-Proiect hotarare aprobare contracte de sponsorizare, “Ziua Comunei”; 

-Proiect hotarare aprobare pret apa si canalizare; 

-Proiect hotarare aprobare sustinere financiara utilitati Parohia Boltasu. 

 

Se supune la vot. 

 

Se aproba in unanimitate ordinea de zi. 

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

de sponsorizare, cu unanimitate de voturi, se aproba. 

La al doilea punct din ordinea de zi-proiect hotarare aprobare pret apa si canalizare, 

nu sunt discutii pe marginea acestui proiect, 11 consilieri aproba, 1 se abtinte-Ghita 

Gheorghe. 

La al treilea punct din ordinea de zi –proiect hotarare aprobare sustinere financiara 

utilitati Parohia Boltasu, se supune la vot, 11 consilieri aproba, 1 se abtine-Ghita Gheorghe. 

 

La punctul Diverse, domnul administrator Eugen Paraschiv, aduce la cunostinta 

domnilor consilieri proiectul privind construirea unei sali de sport, pe care o considera 

oportuna, se preconizeaza terminarea acestui proiect in anul 2017. 

Domnul consilier Ghita Gheorghe considera ca ar fi mai bine sa se construiasca o 

gradinita. 

Administratorul public, Eugen Paraschiv il asigura pe domnul consilier ca este in 

proiect construirea unei gradinite pentru comunitate. 

Doamna Dumitru Luminita sustine ca ar fi bine sa se faca o gradinita cu program 

prelungit. 

Adimistratorul Eugen Paraschiv afirma ca exista proiect, surse financiare. Proiectul 

se va prezenta la urmatoarea sedinta. 

Domnul Pavel Gheorghe aduce in discutie problema privind apele fluviale. 

Ia cuvantul domnul viceprimar, care il asigura ca cetatenii care au fost prinsi 

deversand apa menajera in Lacul Pasarea, au fost sanctionati conform legislatiei in vigoare. 

Domnii mai sus mentionati, administrator si viceprimar sustin ca este o problema 

importanta pentru mediu, pe care o urmaresc indeaproape. 

Domnul administrator considera ca aceasta situatie poate fi rezolvata in viitor printr-

o mini statie de epurare. 



Domnul administrator aduce la cunostinta domnilor consilieri numele artistilor care 

vor fi prezenti la sarbatoarea comunei Stefanestii de jos. 

Ia cuvantul domnul primar, care aduce la cunostinta domnilor consilieri ca a 

participat la o intalnire unde s-a discutat despre extinderea retelei de mijloace transport 

intre mediul rural si urban. Tinand cont de faptul ca in viitor zona metropolitana se va 

extinde, s-a propus la aceasta intalnire, emiterea unui card universal care sa permita 

cetatenilor sa circule mai usor. 

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA    SECRETAR SEDINTA 

 

 

 

  

 


