
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 05.10.2015, 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.   

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 . 

Primarul comunei propune urmatoarea ordine de zi a sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare alegere presedinte de sedinta; 

- Proiect de hotarare privind rectificare buget local; 

- 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 solicita propuneri pentru presedintele de sedinta.  

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian propune pe dl. consilier Ilie Ionel. 

Se supune la vot. 

Cu 10 voturi pentru si 2 voturi impotriva (d-nii consillieri Ghita Gheorghe si Alexandru 

Cristian Sorin) dl. Ilie Ionel este ales presedinte de sedinta si preia conducerea sedintei. 

Dl. consilier Ghita Gheorghe precizeaza ca doreste ca presedintele de sedinta sa fie ales 

de la alt partid politic. 

In continuare, se prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 

pentru luna octombrie 2015. Aceasta rectificare are la baza urmatoarele necesitati: 

- Deblocarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru trimestrul IV al 

anului 2015, conform OUG 41/2015, cu prevederea in buget a urmatoarelor sume 

pentru plata salariilor: 313.500 lei pentru personalul primariei, 31.000 lei pentru 

persnalul incadrat in SPCLEP, 73.000 lei pentru personalul incadrat in Politia 

Locala, 6000 lei pentru mediatorul sanitar si 109.000 lei pentru personalul platit din 

capitolul “asistenta sociala”, si anume asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap, indemnizatiile de insotitor pentru persoanele cu handicap grav care nu 

beneficiaza de insotitor, expertul pentru romi. 

- Alocarea sumei de 50.000 lei pentru cheltuielile cu utilitatile pentru scoli si 

gradinite; 

- Alocarea sumei de 70.000 lei pentru cheltuielile cu utilitatile pentru baza sportiva. 

Total buget rectificat: 18.545.830 lei. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti in sala se adopta hotararea privind 

rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos, in suma de 18.545.830 lei atat la 

partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

SC BET ACTIVE CONCEPT SRL solicita autorizatie de functionare. 

Consiliul este de acord cu 11 voturi pentru si o abtinere (dl. consilier Ghita Gheorghe). 

Dl. consilier Dinca Nicolae supune atentiei consiliului local un caz social, al d-lui Paun 

Marian pentru minorul Paun Viorel, incadrat in gradul I de handicap grav cu insotitor, cu 

afectarea severa a simtului vizual (copilul nu vede), pentru care s-a ivit posibilitatea unui 



tratament chirurgical in strainatate si pentru care dl. Paun Marian solicita acordarea unui ajutor 

de urgenta pentru a acoperi cheltuielile cauzate de aceasta interventie chirurgicala in afara tarii. 

Consiliul local isi exprima acordul de principiu pentru acordarea unui asemenea ajutor si se 

propune suma de 4000 lei, cu respectarea conditiilor legale. 

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

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                           SECRETAR COMUNA, 

 

 


