
PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 19.04.2016 la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos 

– Ilfov 

 

 

 In sala fiind adunati majoritatea consilierilor in functie, presedintele de sedinta da 

cuvantul d-nei secretar care citeste procesul verbal al sedintei anterioare. Se solicita opinia d-

lor consilieri locali asupra celor prezentate. 

 Cu privire la acest fapt, s-a constatat ca procesul vebal al sedintei anterioare corespunde 

intru totul celor discutate in sedinta, drept pentru care se supune la vot procesul verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului. 

 Cu unanimitate voturilor consilierilor prezenti in sala se aproba procesul verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului. 

 Presedintele se sedinta prezinta ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect de hotararea aprobare PUZ; 

- Proiect de hotarare aprobare majorare capital social SC EURO APAVOL SA 

- Proiect de hotarare aprobare contract finantare club sportiv; 

- Proiect hotarare dare in administrare baza sportiva; 

- Proiect hotarare aprobare finantare extindere retea gaze strada Stejarului; 

- Diverse 

Se supune la vot ordinea de zi. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti in sala se aproba ordinea de zi. 

La primul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea PUZ. 

Pe raza comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, se urmareste realizarea urmatorului obiectiv de 

investitii: destinatia  “ Hala productie si depozitare elemente din lemn Rhmax=S+P+1E, 

amenajare circulatii, anexe si utlitati”, amplasat in comuna Stefanestii de Jos, Tarla 41 parcela 

nr. 348/7, nr. cadastrale 922/2, 922/3, suprafata de 1458 mp. 

 Beneficiarii acestui obiectiv de investitii sunt :  

- CONSTANTINESCU MARIAN BOGDAN; 

- CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS. 

Se solicita parerea d-lor consilieri. 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian considera ca daca proiectul indeplineste conditiile 

legale, acesta este binevenit. 

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 in sala, se aopta hotararea privind 

aprobarea PUZ. 

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

majorarii participarii comunei Stefanestii de Jos la capitalul social al SC EURO APAVOL SA.  

Prin adresa nr. 931/08.02.2016, SC EURO APAVOL SA propune majorarea aportului la 

capital social al membrilor sai in vederea atragerii unei finantarei superioare din fonduri 

europene in vederea extinderii si modernizarii sistemelor de apa uzata  la nivelul localitatilor . 

In acest sens, in sedinta consiliului local Stefanestii de Jos din data de 08.04.2016, in cadrul 

rectificarii bugetului local, s-au prevazut 20.000 lei pentru a fi utilizati ca majorare a aportului 

de 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 consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea majorarii 

participarii comunei Stefanestii de Jos la capitalul social al SC EURO APAVOL SA (a votat 

impotriva dl. consilier Ghita Gheorghe). 



La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta propunerea privind aprobarea incheierii 

contractului de sustinere financiara intre comuna Stefanestii de Jos si Clubul Sportiv Stefanesti 

in vederea promovarii si dezvoltarii activitatii sportive de performanta in comuna Stefanestii 

de Jos. Art.69 din legea educaţiei fizice şi sportului precizează că Structurile sportive fără scop 

patrimonial pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea 

de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile 

sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. În raport cu 

cele prezentate, considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de 

necesitate şi oportunitate prevăzute de lege pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local. 

In bugetul local pentru anul 2016 s-a prevazut in acest scop suma de 1.250.000 lei. 

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

Cuunanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

incheierii contractului de sustinere financiara intre comuna Stefanestii de Jos si Clubul Sportiv 

Stefanesti in vederea promovarii si dezvoltarii activitatii sportive de performanta in comuna 

Stefanestii de Jos. 

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

incheierii unui contract de dare in administrare intre comuna Stefanestii de Jos, prin consiliul 

local si CS Stefanesti avand ca obiect baza sportiva din localitate, situata la adresa str. 

Stadionului nr. 1.  

       Prin adresa nr. 6890/18.04.2016, Clubul Sportiv Stefanesti solicita sa i se dea in 

administrare baza sportiva unde isi desfasoara activitatea in acest moment, in conditiile legii, 

angajandu-se sa asigure toate actele de administrare necesare pastrarii in bune conditii a 

patrimoniului bazei sportive, precum si sa indeplineasca indicatorii de performanta necesari 

pentru mentinerea celor doua echipe de fotbal in cadrul ligilor unde activeaza si promovarea 

lor in esaloanele superioare. 

Trebuie tinut cont si de faptul ca in cadrul acestui club sportiv activeaza tineri din 

comuna Stefanestii de Jos, iar punerea la dispozitie a unei baze sportive moderne, pentru 

antrenament si competitii  le va facilita dezvoltarea unei cariere sportive de succes. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. viceprimar Gheorghe Cristian considera ca acest lucru este oportun pentru tinerii 

din comuna,  si, cu conditia respectarii prevederilor legii, este de acord cu proiectul de 

hotarare. 

Nemaifiind alte discutii, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind incheierea 

unui contract de dare in administrare intre comuna Stefanestii de Jos, prin consiliul local si CS 

Stefanesti avand ca obiect baza sportiva din localitate, situata la adresa str. Stadionului nr. 1.  

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

investitiei “ extindere retea gaze naturale pe str. Stejarului din com. Stefanestii de Jos”. Valoare 

totala investitie: 20.241,60 lei, cu TVA. Cofinantarea suportata de comuna Stefanestii de Jos: 

19.837,20 lei, cu TVA. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Dinca Nicolae considera ca aceasta investitie este in favoarea tuturor 

cetatenilor care locuiesc pe strada Stejarului si va asigura imbunatatirea conditiilor de trai prin 

facilitarea accesului la o utilitate de interes public cum este reteaua de gaze a comunei. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

SC ROMIDST PACKAGING SRL solicita autorizatie de functionare pentru activitatea 

de producere ambalaje din carton. 

Consiliul este de acord. 



Secretarul comunei distribuie formularele pentru declaratiile de avere si de interese si 

pune in vedere alesilor locali sa le depuna pana in data de 15.06.2016. 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 


