
PROCES VERBAL 
INCHEIAT ASTAZI, 26.06.2016, LA SEDINTA DE CONSTITUIRE A 

CONSILIULUI LOCAL STEFANESTII DE JOS – ILFOV 

 

 

 Reprezentantul prefectului judetului Ilfov, d-na Constantin Petruta, face 

apelul nominal al celor 15 consilieri alesi la scrutinul din data de 05.06.2016  

si convocati la sedinta de constituire. 

 D-na Constantin Petruta, constatand ca sunt prezenti cel putin 2/3 din c 

consilierii alesi, (11 consilieri prezenti) declara deschisa sedinta de constituire 

a Consiliului local Stefanestii de Jos si invita pe dl. Anghel Rababoc, cel mai 

in varsta consilier ca, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, respectiv d-

nii Mircea Marian Constantin si Gheorghita Virgiliu Mircea Daniel, sa 

conduca lucrarile sedintei de constituire a Consiliului local Stefanestii de Jos. 

 Preluand conducerea sedintei, dl. Rababoc Anghel  aduce la cunostinta 

d-lor consilieri ordinea de zi a sedintei : 

1. Alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos - Ilfov 

2. Validarea mandatelor consilierilor locali pentru candidaţii  

declaraţi aleşi în urma scrutinului din data de 05 iunie 2016; 

3. Depunerea jurământului de către  consilierii locali validaţi; 

4. Constituirea  Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos – 

Ilfov. 

5. Alegerea preşedintelui  de şedinţă; 

6. Depunerea jurământului de către primar; 

7. Alegerea viceprimarului Consiliului  local; 

8. Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de 

specialitate. 

Ordinea de zi se supune la vot. 

Cu unanimitate de voturi, se aproba ordinea de zi a sedintei de 

constituire a Consiliului local. 

La primul punct al ordinii de zi, se propune ca in componenta comisiei 

de validare pentru intreaga durata a mandatului Consiliului local, sa intre un 

nr. de 5 consilieri. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitate de voturi, consilierii aproba alegerea unei comisii de 

validare compusa din  5 membri. 

Presedintele de varsta solicita propuneri pentru comisia de validare. 

Dl. Catarama Gheorghe propune pe d-nii Petrica Ion, Nae Constantin si 

Mircea Marian Constantin. 

Dl. Filip Marian propune pe d-nii Pavel Gheorghe si Rababoc Anghel. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobata componenta comisiei de 

validare, cu urmatorii membri : 

Petrica Ion. 



Nae Constantin. 

Mircea Marian Constantin 

Pavel Gheorghe 

Rababoc Anghel. 

Comisia de validare se retrage pentru a stabili presedintele, secretarul 

si membrii acesteia. 

In urma deliberarii, se anunta : 

Petrica Ion – presedinte 

Mircea Marian Constantin – secretar 

Nae Constantin – membru 

Pavel Gheorghe – membru 

Rababoc Anghel – membru. 

In consecinta, se adopta hotararea nr. 1 a Consiliului local cu 

unanimitate de voturi. 

Presedintele de sedinta propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi, si 

anume validarea mandatelor consilierilor alesi. 

Comisia de validare se retrage pentru a examina legalitatea validarii 

mandatului  fiecarui consilier. 

In urma efectuarii acestei operatiuni, au fost constatate urmatoarele : 

dintr-un numar de 15 consilieri alesi au fost validate 10 mandate. Pentru 

celelalte 5 pozitii, in urma optiunii d-lui Stefan Ionel Robert pentru functia de 

primar, urca primul supleant pe lista PNL, dl. Ulian Mihai, iar d-nii Joiman 

Nicolae, Zamfir Marian, Grigore Ilarion si Radu Paul Lucian, alesi pe listele 

PSD, au renuntat la mandat, fiind prezentate spre validare dosarele urmatorilor 

supleanti inscrisi pe listele PSD, si anume : Gheorghe Cristian, Mihaila 

Marius, Ilie Ionel si Pirvu Ion, pentru care PSD prezinta adeverinte de 

apartenenta politica. Dupa verificarea dosarelor, comisia de validare a 

mandatelor a validat cu unanimitate de voturi, mandatele urmatorilor 

consilieri : 
- CATARAMA GHEORGHE 

- FILIP MARIAN 

- GHEORGHITA VIRGILIU MIRCEA DANIEL 

- GHEORGHE CRISTIAN 

- ILIE IONEL 

- MIHAILA MARIUS 

- MIRCEA MARIAN CONSTANTIN 

- NAE CONSTANTIN 

- PAVEL GHEORGHE 

- PETRICA ION 

- PIRVU GHEORGHE 

- PIRVU ION 

- RABABOC ANGHEL 

- VASILE ION STEFAN NOREL 

- ULIAN MIHAI. 

Se supune la vot validarea fiecarui mandat de consilier local in parte, 

fiecare fiind validat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, 

abtinandu-se de la vot consilierul al carui mandat este validat. 



In consecinta, se adopta Hotararea nr. 2 a Consiliului local. 

Dupa ce validarea mandatelor a fost incheiata, d-ra Tudor Iulia, 

secretarul comunei, da citire juramantului ce va fi depus de catre consilieri, 

dupa care fiecare consilier validat, in ordine alfabetica, jura si apoi semneaza 

juramantul. 

In continuare se trece la punctul 4 al ordinii de zi – declararea 

consiliului local ca fiind legal constituit. 

Luand act de depunerea juramantului de credinta de catre toti cei 15 

consilieri validati, dl. Rababoc Anghel, presedintele de varsta declara 

Consiliul local Stefanestii de Jos – Ilfov ca fiind legal constituit. 

Ca urmare, prin hotararea nr. 3 se constata declararea Consiliului local 

Stefanestii de Jos ca fiind legal constituit. 

La urmatorul punct al ordinii de zi – alegerea presedintelui de sedinta 

pentru 3 luni, dl Rababoc Anghel solicitand  propuneri in acest sens. 

Dl. Catarama Gheorghe propune pe dl. Gheorghita Virgiliu Mircea 

Daniel. 

Nemaifiind alte propuneri , se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, dl. Gheorghita  

Virgiliu Mircea Daniel este ales presedinte de sedinta pentru adoptandu-se in 

acest sens hotararea nr. 4 a Consiliului local. 

Reprezentantul prefectului judetului Ilfov, d-na Constantin Petruta, da 

citire hotararii judcatoresti de validare a mandatului de primar al d-lui Stefan 

Ionel Robert si invita secretarul comunei sa dea citire juramantului ce urmeaza 

a fi depus de primar. Primarul comunei, dl. Stefan Ionel Robert, jura si 

semneaza juramantul. 

Presedintele de sedinta propune trecerea la urmatorul punct al ordinii 

de zi – alegerea viceprimarului comunei. 

Presedintele de sedinta solicita propuneri pentru functia de viceprimar. 

Dl Mircea Marian Constantin propune pe dl. Catarama Gheorghe 

Dl. Filip Marian propune pe dl. Pavel Gheorghe 

Nemaifiind alte propuneri, se completeaza cele 15 buletine de vot. 

Urmeaza exercitarea dreptului de vot secret pentru functia de 

viceprimar. 

In urma deschiderii urnei si numararii buletinelor de vot, se constata ca 

dl. Catarama Gheorghe a obtinut 13 voturi pentru, iar dl. Pavel Gheorghe a 

obtinut 2 voturi.  Ca urmare, dl. Catarama Gheorghe este ales viceprimar al 

Consiliului local Stefanestii de Jos. In consecinta, se adopta hotararea nr. 5 a 

Consiliului local. 

La ultimul punct al ordinii de zi, se trece la constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local. 

Denumirea comisiilor este urmatoarea : 

Comisia nr. 1 – comisia pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert. 



Comisia nr. 2 – comisia pentru administratie publica, juridica, apararea 

ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor. 

Comisia nr. 3 – comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie 

sociala, activitati sportive, agrement si turism. 

 Presedintele de sedinta propune ca toate cele trei  comisii sa fie formate 

din 5 membri. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot numarul comisiilor, precum 

si componenta lor. 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul local este de acord cu constituirea 

a trei comisii. 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul local este de acord ca toate cele trei 

comisii sa fie formate din 5 membri. 

In continuare, presedintele de sedinta solicita propuneri pentru 

componenta comisiilor. 

Pentru Comisia nr. 1 – comisia pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat 

al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si 

comert se solicita propuneri : 

Dl. Catarama Gheorghe propune pe dl. Petrica Ion. 

Dl. Gheorghe Cristian propune pe dl. Rababoc Anghel. 

Dl. Nae Constantin propune pe dl. Catarama Gheorghe. 

Dl. Filip Marian propune pe dl. Pavel Gheorghe. 

Dl. Pirvu Ion propune pe dl. Mihaila Marius. 

Dl. Pirvu Gheorghe proprune pe dl. Ulian Mihai. 

Pentru Comisia nr. 2 – comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor se solicita 

propuneri : 

Dl. Rababoc Anghel proprune pe dl. Ilie Ionel. 

Dl. Petrica Ion propune pe dl. Mircea Marian Constantin. 

Dl. Catarama Gheorghe propune pe dl. Gheorghita Virgiliu Mircea 

Daniel. 

Dl. Mihaila Marisu propune pe dl. Pirvu Ion. 

Dl. Pavel Gheorghe propune pe dl. Filip Marian. 

Dl. Vasile Norel propune pe dl. Pirvu Gheorghe. 

Pentru Comisia nr. 3 – comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, 

protectie sociala, activitati sportive, agrement si turism se solicita propuneri : 

Dl. Ilie Ionel propune pe dl. Gheorghe Cristian. 

Dl. Pirvu Gheorghe propune pe dl. Nae Constantin. 

Dl. Nae Constantin propune pe dl. Vasile Norel. 

Dl. Mircea Marian Constantin propune pe dl. Gheorghita Virgiliu. 

Dl. Pavel Gheorghe propune pe dl. Filip Marian. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot componenta fiecarei 

comisii. 

In urma numararii buletinelor de vot, se stabileste urmatoarea 

componenta pentru fiecare comisie : 



Comisia nr. 1 :  

PETRICA ION 

RABABOC ANGHEL 

CATARAMA GHEORGHE 

PAVEL GHEORGHE 

ULIAN MIHAI. 

Comisia nr. 2 : 

ILIE IONEL 

MIRCEA MARIAN CONSTANTIN 

PIRVU ION 

PIRVU GHEORGHE 

GHEORGHITA VIRGILIU MIRCEA DANEIL. 

Dupa numararea voturilor pentru comisia nr. 3, s-a constatat ca dl. 

Gheorghita Virgiliu Mircea Daniel a fost ales si in aceasta comisie, iar dl. 

Mihaila Marius nu a fost ales in nici o comisie, drept pentru care dl. 

Gheorghita Virgiliu Mircea Daniel declara ca renunta la locul sau in comisia 

nr. 3, acesta urmand a-i fi atribuit d-lui Mihaila Marius. 

Drept pentru care comisia nr. 3 are urmatoarea componenta : 

GHEORGHE CRISTIAN. 

NAE CONSTANTIN 

VASILE NOREL 

FILIP MARIAN 

MIHAILA MARIUS. 

Rezultatul votului pe comisii este consemnat in adoptarea hotararii nr. 

6 a Consiliului local. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                       SECRETAR COMUNA, 

 

GHEORGHITA VIRGILIU                                                TUDOR IULIA 

                                                            
 

 

 


