
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 30.10.2015, 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.   

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 suplimentarea ordinii de zi a sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare aprobare donatie teren REWE ROMANIA; 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba suplimentarea ordinii de zi a 

sedintei. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul II si III 2015; 

- Proiect hotarare aprobare zonare fiscal localitate; 

- Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2016; 

- Proiect hotarare aprobare donatie teren REWE ROMANIA; 

- Diverse; 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba ordinea de zi. 

La primul punct al ordinii de zi, se discuta aprobarea executiei bugetare pentru 

trimestrul II si III 2015 al bugetului local al comunei Stefanestii de Jos, cu urmatoarele date: 

- executia bugetului local la data de 30.06.2015, înregistrând la partea de venituri suma 

de 11.746.411 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 7.829.141 lei; 

- executia bugetului local la data de 30.09.2015, înregistrând la partea de venituri suma 

de 14.462.319 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 11.940.983 lei; 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian considera ca executia bugetara trebuie facuta si 

aprobata conform legii, asupra modului de cheltuire a banului public. 

Dl. consilier Mihaila Marius apreciaza ca aprobarea contului de executie bugetara 

trebuie facuta ori de cate ori legea o cere. 

D-na consilier Dumitru Luminita sustine faptul ca in decembrie va trebui aprobat contul 

de executie al bugetului local pentru trimestrul IV. 

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

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

executiei bugetare pentru trimestrele II si III ale anului 2015. Se abtine de la vot dl. consilier 

Ghita Gheorghe. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea incadrarii terenurilor 

din intravilanul comunei Stefanestii de Jos pe zone fiscale. Se prezinta propunerea de zonare, 

pe sate, atat pe strazi cat si pentru terenul agricol din camp. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezentise adopta hotararea privind aprobarea 

incadrarii terenurilor din intravilanul comunei Stefanestii de Jos pe zone fiscale. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016. Din documentele prezentate, rezulta ca se 



propune mentinerea aceluiasi cuantum ca si in anul  2015, o modificare fiind adaugarea unei 

taxe pentru instalarea de antene radio/telecomunicatii pe domeniul public. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind taxele si 

impozitele locale pentru anul 2016. 

La ultimul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind preluarea la 

domeniul public a doua suprafete de teren, prin renuntarea la dreptul de proprietate de catre 

REWE ROMANIA. 

In data de 28.10.2015, la primaria Stefanestii de Jos au fost inregistrate declaratiile 

formulate de catre SC REWE PROJEKTTENTWICKLUNG ROMANIA SRL  privind 

renuntarea la dreptul de proprietate privind suprafetele de 466.56 mp, numar cadastral 399/3, 

inscris in Cartea Funciara nr. 51976 a comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, si de 2398.31 mp, 

numar cadastral 399/1, inscris in Cartea Funciara nr. 51976 a comunei Stefanestii de Jos – 

Ilfov, 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind preluarea 

unor suprafete de teren la domeniul public al comunei Stefanestii de Jos. 

 La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

 Dl. administrator public Eugen Paraschiv prezinta o nota de constatare privind starea 

acoperisului de pe imobilul situate in sos. Stefanesti nr. 137, proprietate comuna a primariei 

Stefanestii de Jos si a d-nei Oprea Anicuta, din care reiese necesitatea repararii acestui acoperis 

si propunerea ca aceasta reparatie sa se faca in regie proprie. 

 Majoritatea consilierilor locali sunt de acord, mai putin dl. consilier Alexandru Cristian, 

care voteaza impotriva, sustinand ca este mai economic sa vindem cladirea si sa construim un 

alt sediu pentru compartimentul de taxe si impozite locale in curtea actualei primarii. 

Preotul parohiei Boltasu solicita acordarea unei sume de 15.000 lei de la bugetul local 

pentru plata proiectului aferent bisericii „Sf. Parinti Ioachim si Ana”, in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire. 

In conformitate cu prevederile legale, consiliul local nu poate acorda sprijin financiar 

parohiei pentru plata unui proiect in vederea obtinerii unei autorizatii de construire, asa cum 

prevede art. 4 din HG 313/2006. 

Dl. Costache Gheorghe solicita infiintarea unei Sali de box. 

Consiliul este de acord. 

D-na consilier Dumitru Luminita informeaza ca soferii de maxi-taxi care trec prin 

comuna nu iau copiii care beneficiaza de subventia la transport, sa se informeze firma si sa se 

ia masuri. 

Dl. consilier Ghita Gheorghe propune gasirea unei solutii pentru cresterea redeventei 

pe care o plateste SC LIBERTY MEDICAL CENTER pentru policlinica din comuna, intrucat 

sustine ca nu beneficiaza de nici o facilitate medicala. 

Dl. Ilie Gheorghe solicita acordarea unui ajutor de urgenta pentru operatie. 

Consiliul local apreciaza ca actele trebuie verificate si analizate de catre compartimentul 

de asistenta sociala si de catre comisia de anchete sociale inainte de a se lua o decizie in 

consecinta. 

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

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                SECRETAR COMUNA, 


