
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 08.04.2016, 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.   

 Primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu urmatoarele 

proiecte de hotararei: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici pietruire DE 347. 

Consiliul local este de acord cu unanimitate voturilor consilierilor prezenti in sala. 

Primarul comunei proprune aprobarea ordinii de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare alegere presedinte sedinta; 

- Proiect hotarare aprobare suplimentare suprafata domeniu public cu T19 P 805 – 

185 mp; 

- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici modernizare 32 strazi; 

- Proiect hotarare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare indicatori performanta pietruire DE 347; 

- Diverse. 

Majoritatea consilierilor prezenti in sala sunt de acord cu ordinea de zi (se abtine de la 

vot dl. consilier Ghita Gheorghe). 

D-na secretar, care da citire procesului verbal al sedintei anterioare. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului (voteaza impotriva dl. consilier Pavel Gheorghe care 

nu a fost la sedinta anterioara). 

La primul punct al ordinii de zi, se solicita propuneri pentru presedintele de sedina. 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian propune pe dl. consilier local Pirvu Ion. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti, dl. Pirvu Ion preia conducerea sedintei 

(a votat impotriva dl. consilier Ghita Gheorghe). 

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

dimensiunii unei suprafete de teren domeniu public, situate in curtea scolii de la adresa sos 

Stefanesti nr. 147: in HG 930/2002, la pozitia nr. 8 era trecuta ca 15.641 mp, in urma efectuarii 

unei prime masuratori in anul 2008 a reszultat suprafata de 20.202 mp, iar in realitate, conform 

schitei cadastrale anexate proiectului de hotarare suprafata totala este de 20.387 mp. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind actualizarea 

unei suprafete de teren domeniu public. 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare 32 strazi.; devizul general al investitiei 

este de 12.831.612 lei, cu TVA, adica 10.703.753 lei, fara TVA, din care C+M 11.969.702 lei, 

cu TVA. Durata estimata a investitiei este de 20 de luni.  

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici descrisi mai sus. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta rectificarea bugetului local al comunei 

Stefanestii de Jos. Aceasta rectificare este necesara pentru alocarea a 20.000 lei pentru lucrari 



investitii la biserica Cretuleasca si 20.000 lei majorare aport capital social al comunei 

Stefanestii de Jos la SC EURO APAVOL SA. 

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

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind rectificarea 

bugetului local (se abtine de la vot dl. consilier Ghita Gheorghe, nefiind de acord cu majorarea 

aportului de capital social al comunei Stefanestii de Jos la SC EURO APAVOL SA). 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru pietruire DE 347, care face legatura dintre comuna si 

complexul Cosmopolis, oferind o ruta alternativa accesului pe Soseaua de Centura. 

Devizul general al investitiei este de 578.324 lei cu TVA. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru pietruire DE 347, care face legatura dintre 

comuna si complexul Cosmopolis, oferind o ruta alternativa accesului pe Soseaua de Centura. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

D-na Ionita Carolina solicita autorizatie de functionare pentru vanzarea de produse 

nealimentare, bauturi si tutun. 

Consiliul este de acord. 

SC DR VENDING solicita autorizatie de functionare pentru deposit produse. 

Urmeaza a se solicita date suplimentare. 

Dl. consilier Joiman NIcolae solicita montarea de limitatoare de viteza pe strada Snagov 

si indicatoare rutiere privind viteza maxima admisa. 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                 SECRETAR COMUNA,  


