
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 22.12.2015, 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 propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare: 

- Aprobare ajutor de urgenta Ivascu Georgeta; 

Se supune aprobarii suplimentarea ordinii de zi. 

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

Se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare cotizatie anuala Crucea Rosie; 

- Proiect hotarare aprobare ajutor urgenta Ivascu Georgeta 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

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. 

Rectificarea bugetului local are la baza includerea sumei de 1.036.165 lei, virata de 

catre MDRAP, pentru plata lucrarilor de investitii la proiectul „Modernizare strazi Olanesti, 

Snagov, Brasov” 

Suma totala buget rectificat: 20.267.855 lei. 
Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Dinca Nicolae sustine faptul ca utilizarea acestor fonduri va conduce la 

imbunatatirea conditiilor de trai pentru locuitorii de pe cele trei strazi, Olanesti, Brasov, 

Snagov, intrucat prin proiectul de modernizare se introduce canalizare si se asfalteaza aceste 

strazi. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 

Nemaifiind alte 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 stabilirea 

unei cotizatii anuale din partea comunei Stefanestii de Jos catre Crucea Rosie – filiala Ilfov. 

Comuna Stefanestii de Jos este membru al acestei organizatii inca din anul 2013. Se propune 

o cotizatie anuala de 5000 lei. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind stabilirea 

unei cotizatii anuale de 5000 lei din partea comunei Stefanestii de Jos pentru Crucea Rosie, 

filiala Ilfov. 

La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind acordarea unui 

ajutor de urgenta d-nei Ivascu Georgeta. Prin cererea nr. 21463/21.12.2015, d-na Ivascu 



Georgeta, domiciliata in comuna Stefanestii de Jos, str. Ghioceilor nr. 1 jud. Ilfov, solicita 

acordarea unui ajutor de urgenta pentru tratamentul fiicelor sale minore, Ivascu Brianna 

Luminita si Ivascu Yasmina Alexandra, ambele incadrate in gradul mediu de handicap 

(auditiv), carora le-au fost implantate proteze auditive. 

In acest moment ambele minore urmeaza un tratament de recuperare si exercitii de 

logopedie. 

Familia a facut eforturi mari pentru plata interventiilor chirurgicale si a investigatiilor 

medicale de pana acum, singurul venit fiind salariul minim pe economie obtinut de tata, Ivascu 

Marian. 

Situatia celor doua minore se incadreaza in prevederile HCL 23/2012, art. 1 lit. b, 

privind situatiile de acordare a unui ajutor de urgenta. 

Nefiind discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 

Cu unanimitate voturilor consilierilor prezenti  se adopta hotararea privind acordarea 

unui ajutor de urgenta pentru d-na Ivascu Georgeta. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Dl. primar prezinta raportul anual privind activitatea desfasurata in anul 2015 

(cuprinzand proiectele majore de investitii realizate) si obiectivele stabilite pentru anul 2016. 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                    SECRETAR COMUNA, 

 

 


