
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 10.02.2016, 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.   

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

- Proiect hotarare aprobare buget local 2016; 

- Proiect hotarare aprobare executir bugetara trimestrul IV 2015; 

- Proiect hotarare aprobare pre tapa si canal 2016; 

- Proiect hotarare aprobare retea scolara 2016 – 2017; 

-  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 . 

La primul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de buget local pentru anul 2016 al 

comunei Stefanestii de Jos. In urma discutiilor care au avut loc in cadrul comisiei de specialitate 

a consiliului local s-a renuntat la achizitionarea propusa a unui autocar, banii urmand a fi 

folositi pentru reparatii la biserica, edificarea unei Sali de sport si a unei graditite cu program 

prelungit. 

 Dl. primar propune ca pentru clubul sportiv sa se acorde aceeasi suma ca si anul trecut. 

 Din documentele prezentate, reiese urmatoarea situatie: 

Pentru anul 2016, veniturile bugetului local al comunei Stefanestii de Jos sunt compuse 

din urmatoarele sume: 

- venituri proprii: 19.912.200 lei; 

- subventii: 30.000 lei. 

- Sume repartizate din partea DGRFP Bucuresti – Ilfov: 3.197 mii lei. 

TOTAL GENERAL VENITURI ANUL 2016: 23.202.200 RON 
Pentru aceste sume, se propun urmatoarele directii de cheltuieli: 

- salarii administratie: 1.355.500 lei; 

- primarie, cheltuieli materiale: 1.955.000 lei; 

- primarie, investitii: 1.800.000 lei; 

- politia locala salarii: 312.000 lei; 

- politia locala, cheltuieli materiale: 10.000 lei; 

- scoala, salarii: 1.883.000 lei; 

- scoala, cheltuieli materiale: 883.000 lei; 

- scoala, investitii: 200.000 lei; 

- sanatate, salarii: 25.700 lei; 

- sanatate, cheltuieli materiale: 50.000 lei; 

- sanatate, investitii: 0 lei; 

- evidenta populatiei, cheltuieli materiale: 83.000 lei; 

- evidenta populatiei, investitii: 0 lei; 

- evidenta populatiei, salarii: 160.000 lei 

- sport, cultura, religie, cheltuieli materiale: 1.033.000 lei; 

- sport, cultura, religie, transferuri: 1.525.000 lei; 



- sport, cultura, religie, investitii: 560.000 lei; 

- asistenta sociala, salarii: 516.000 lei; 

- asistenta sociala, cheltuieli materiale: 36.000 lei; 

- asistenta sociala, indemnizatii si ajutoare urgenta: 500.000 lei; 

- gospodarie comunala, cheltuieli materiale: 2.125.000 lei; 

- gospodarie comunala, investitii: 500.000 lei; 

- mediu, cheltuieli materiale: 150.000 lei; 

- mediu, investitii: 1.500.000 lei; 

- drumuri, cheltuieli materiale: 500.000 lei; 

- drumuri, investitii: 5.500.000 lei; 

- alte actiuni – cheltuieli materiale: 40.000 lei; 

 

TOTAL CHLETUIELI 2016: 23.202.200 lei 

Excedent bugetar 2016: 5.011.185,38 lei. 

  

 Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca ar trebui allocate sume mai mari pentru 

ajutoarele sociale. 

 Dl. consilier Ghita Gheorghe sustine sa se acorde clubuluiu sportive fondurile de care 

are nevoie. 

 Dl. viceprimar propune acordarea catre clubul sportive a sumei de 1.250.000 lei, iar 

diferenta pana la 1.525.000 lei sa fie transferata catre ajutoarele sociale. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta bugetul local al comunei 

Stefanestii de Jos pentru anul 2016.  

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

executiei bugetare pentru trimestrul IV al anului 2015. 

 Sunt prezentate veniturile si cheltuielile efectuate in trimestrul IV al anului 2015. 

 D-na consilier Dumitru Luminita sustine ca atata vreme cat cheltuielile au fost 

justificate, executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2015, situatia este legitima; este 

important sa se urmareasca efectuarea cheltuielilor in conformitate cu prevederile bugetare 

pentru anul 2016. 

 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 aprobarea 

executiei bugetare pentru trimestrul IV al anului 2015. 

 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea pretului pentru 

serviciile de furnizare a apei potabile si a canalizarii cu TVA-ul actualizat la nivelul lunii 

ianuarie 2016. 

 Propunerile pentru apă potabilă livrată în comuna Ştefăneştii de Jos: 

a) în cuantum de 2,22 lei/mc - inclusiv TVA, pentru populaţie; 

b) în cuantum de 2,04 lei/mc - exclusiv TVA, pentru rest utilizatori. 

Propunerile pentru canalizare – epurare pentru comuna Ştefăneştii de Jos: 

a) în cuantum de 1,90 lei/mc - inclusiv TVA, pentru populaţie; 

b) în cuantum de 1,58 lei/mc - exclusiv TVA, pentru rest utilizatori. 

Preturile la apa potabila pentru populatie contin T.V.A. in cota de 9% incepand cu data 

de 01.01.2016, iar pentru rest utilizatori nu contin T.V.A. 

Tarifele la canalizare pentru populatie contin T.V.A. in cota de 20% incepand cu data 

de 01.01.2016, iar pentru rest utilizatori nu contin T.V.A. 

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



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

pretului pentru serviciile de furnizare a apei potabile si a canalizarii cu TVA-ul actualizat la 

nivelul lunii ianuarie 2016. 

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

retelei scolare pentru anul 2016 – 2017. 

Scoala gimnaziala nr. 1 Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 147 – personalitate 

juridica, nivelul scolarizat PRIM/GIM, numar elevi 578; 

Gradinita nr. 1 Stefanestii de Jos, str. Zorilor nr. 33-35 – arondata, nivelul scolarizat 

PRE, numar prescolari 123. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind privind 

aprobarea pretului pentru serviciile de furnizare a apei potabile si a canalizarii cu TVA-ul 

actualizat la nivelul lunii ianuarie 2016. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

D-na consilier Dumitru Luminita propune ca toate achizitiile publice sa fie anuntate 

inainte de efectuarea lor. 

Dl. Paun Marian solicita un ajutor de urgenta pentru a acoperi costurile generate de 

cheltuielile cu cazarea si transportul insotitorilor, pentru a-l insoti pe fiul sau minor la 

efectuarea operatiei care ii poate reda vederea, la o clinica din Franta. 

Consiliul este de acord si propune o suma de 10.000 lei. 

Secretarul comunei precizeaza ca mai intai trebuie verificate dosarul si indeplinirea 

conditiilor legale si abia apoi ne putem pronunta asupra posibilitatii acordarii acestui ajutor de 

urgenta. 

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

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                               SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 


