
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 06.11.2015, 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 . 

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

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare scadere majorari intarziere OUG 44/2015 

- Diverse; 

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

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

bugetului local. Aceasta rectificare este impusa de introducerea in bugetul local a urmatoarelor 

sume: 2500 lei pentru plata normei de hrana pentru politia locala pana la finalul anului si suma 

de 141.504,08 lei de la MDRAP pentru plata cofinantarii la proiectul „modernizare strazi 

Snagov, Busteni Brasov”. 

Total buget rectificat: 18.687.340 lei. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind rectificarea 

bugetului local al comunei Stefanestii de Jos. 

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

majorarilor de intarziere la taxele si impozitele locale de plata la data de 30.09.2015 cu 73.3% 

pentru contribuabilii care achita obligatiile de plata principale pana la data de 30.03.2016, in 

conditiile OUG 44/2015. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta proiectul de hotarare. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

D-na Chirita Carmen solicita ajutor de urgenta pentru plata investigatiilor medicale 

pentru copilul sau minor, suspect de tumora cerebrala. 

Se va efectua ancheta sociala in cauza si se va stabili daca sunt indeplinite conditiile 

legale pentru acordarea ajutorului. 

D-na Dumitru Luminita solicita sa se ia masuri pentru marcarea rutiera a soselei 

Stefanesti. 

Dl. primar informeaza consiliul local ca, in masura in care vor exista fonduri 

disponibile, anul viitor se va finaliza sediul nou al primariei si al casei de cultura. 

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

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                    SECRETAR COMUNA, 

 


