
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 28.01.2016, 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.   

Dl. primar propune suplimentare ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare: 

- Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-economici 2016 pentru obiectiv de 

investitii “Modernizare strazi Olanesti, Snagov, Brasov”; 

Se supune la vot. 

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

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

- Proiect hotarare alegere presedinte de sedinta; 

- Proiect hotarare constatare loc vacant consilier local Luiceanu Dumitru; 

- Proiect de hotarare aprobare plan actiuni interes local 2016 beneficiari ai legii 

416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Proiect hotarare luare act retragere comuna Greaca jud Giurgiu din ADI Euro Apa; 

- Proiect hotarare aprobare cotizatie 2016 a comunei Stefanestii de Jos la ADI Euro 

Apa; 

- Proiect hotarare aprobare documentatie topografica T 19 P 809 pentru 185 mp; 

- Proiect hotarare aprobare echilibrarea deficit bugetar 2015; 

- Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-economici 2016 pentru obiectiv de 

investitii “Modernizare strazi Olanesti, Snagov, Brasov”; 

-  Diverse 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a sedintei. 

D-na 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 solicita propuneri pentru presedintele de sedinta.  

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian propune pe dl. consilier Sandu Florian. 

Dl. consilier Ghita Gheorghe propune pe d-na consilier Dumitru Luminita. 

D-na Dumitru Luminita anunta ca renunta la propunerea facuta. 

Se supune la vot. 

Cu 12 voturi pentru dl. Sandu Florian este ales presedinte de sedinta si preia conducerea 

sedintei. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind constatarea ca vacant a locului 

ocupat in Consiliul local Stefanestii de Jos de catre dl. Luiceanu Dumitru, din partea PNL. 

Se constata ca dl. consilier Luiceanu Dumitru a lipsit nemotivat de la ultimele 3 sedinte ordinare 

ale Consiliului local, incadrandu-se in prevederile art. 9 alin. 2 lit. d si art. 12 din legea nr. 

393/2004 – Statutul alesilor locali, republicata, modificata si completata. 

 Dl. consilier local Dinca Nicolae considera ca, date fiind prevederile legii si situatia 

create, Consiliul local nu poate decat sa constate vacantarea locului de consilier local ocupat 

de dl. Luiceanu Dumitru. 

 Consiliul local Stefanestii de Jos ia act, in baza documentelor prezentate, de incetarea 

inainte de termen a mandatului de consilier local al d-lui Luiceanu Dumitru si declara vacant 

locul ocupat de dansul in Consiliul local. 



La urmatorul punct pe ordinea de zi se discuta proiectul de hotarare privind planul de 

actiuni pentru anul 2016 a beneficiarilor de venit minim garantat. 

 D-na consilier Dumitru Luminita considera ca cei apti de munca chiar trebuie sa 

presteze aceste actiuni pentru a-si justifica banii primiti de la stat. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind planul de 

actiuni pentru anul 2016 pentru beneficiarii de venit minim garantat la nivelul comunei 

Stefanestii de Jos. 

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

cunostinta a retragerii comunei Greaca – Jud. Giurgiu din ADI Euro Apa. Din materialele 

prezentate, rezulta ca in luna noiembrie 2015 Consiliul local al comunei Greaca jud. Giurgiu a 

adoptat o hotarare privind retragerea din cadrul ADI Euro Apa. In conformitate cu prevederile 

statutului ADI Euro Apa, fiecare membru, inclusive consiliul local al comunei Stefanestii de 

Jos, trebuie sa adopte o hotarare prin care sa ia act de retragerea comunei Greaca din ADI Euro 

Apa sis a imputerniceasca reprezentantul sau in AGA ADI Euro Apa (in cazul nostru dl. Eugen 

Paraschiv) sa semneze actul aditional la statut. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind luarea la 

cunostinta de retragerea comunei Greaca jud. Giurgiu din ADI Euro Apa si desemnarea 

reprezentantului comunei Stefanestii de Jos in AGA ADI Euro Apa, , dl. Eugen Paraschiv, sa 

semneze actul aditional la statut, in acest sens. 

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

contributiei pentru anul 2016 a comunei Stefanestii de Jos la ADI Euro Apa. Din documentele 

care insotesc proiectul de hotarare reiese ca se propune ca aceasta contributie sa fie la acelasi 

nivel ca si in anul 2015, si anume 18.000 lei anual, respectiv 1500 lei lunar. 

Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca ADI Euro Apa va realiza proiecte de investitie 

si va atrage fonduri europene pentru dezvoltarea localitatii, drept pentru care 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 hotarare privind aprobarea 

cotizatiei pentru anul 2016 a comunei Stefanestii de Jos la ADI Euro Apa. 

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

documentatiei topografice de prima inscriere cadastrala pentru suprafata de 185 mp, T19  P809, 

domeniul public al comunei Stefanestii de Jos, utilizator scoala generala cu clasele I-VIII 

Stefanestii de Jos. 

Din materialele prezentate rezulta faptul ca aceasta suprafata figureaza in registrul 

posesorilor 1990 in proprietatea comunei Stefanestii de Jos, posesor fiind scoala din localitate. 

Dintr-o eroare, in momentul in care s-a efectuat documentatia cadastrala pentru terenul aferent 

scolii, aceasta suprafata de teren nu a fost prinsa, iar acum trebuie corectata aceasta eroare. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

documentatiei topografice de prima inscriere cadastrala pentru suprafata de 185mp, T19 P809, 

domeniu public al comunei Stefanestii de Jos, utilizator scoala din localitate. 

La urmatorul punct pe ordinea de zi se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea  

sumei de 111.085,67 lei pentru acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local a 

deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2015.  

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor locali in functie de adopta hotararea privind 

aprobarea  sumei de 111.085,67 lei pentru acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local 

a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2015.  



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

indicatorilor tehnico-economici 2016 pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi 

Olanesti, Snagov, Brasov”, privind actualizarea sumelor prevazute pentru anul 2016 cu TVA 

20%. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea privind indicatorii 

tehnico-economici pentru anul 2016 pentru proiectul de investitii “Modernizare strazi Olanesti, 

Snagov, Brasov”. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Secretarul comunei prezinta situatia oferita de SC LIBERTY MEDICAL CENTER 

SRL privind cuantumul analizelor si investigatiilor gratuite efectuate pentru cetatenii comunei 

Stefanestii de Jos in anii 2014 si 2015. Total sume anul 2014: 21.406,48 lei; total sume 2015: 

30.587,23 lei. 

SC DPA DETAIL COM CONSTRUCT SRL solicita folosirea unei suprafete de 20mp 

, la sos. Stefanesti nr. 75A. 

D-na consilier Dumitru Luminita considera ca in acel punct se aglomereaza mereu 

traficul si este ingreunat datorita masinilor parcate, care incarca sau descarca cherestea. 

Dl. viceprimar considera ca depzitarea de material lemnos in acel punct este in 

detrimental localitatii, fiind la intrarea in comuna, strica imaginea. 

Consiliul local nu este de acord si solicita ca respectivului agent economic sa i se puna 

in vedere sa ridice materialul lemnos depozitat pe domeniul public la respectiva adresa. 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 


