
PROCES VERBAL 

 
Incheiat astazi, 27.07.2016, la sedinta ordinara a Consiliului local 

Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

Dl. consilier Mircea Gheorghita, presedinte de sedinta, deschide sedinta si 

constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor. 

Se constata absenta domnului consilier Filip Marian si a domnului 

Gheorghe Cristian care a trimis certificat de concediu medical. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii consilierilor ordinea de zi a 

sedintei, astfel: 

- Proiect hotarare aprobare denumire de strazi si numere postale in 

Complexul Cosmopolis; 

- Proiect hotarare aprobare privind atribuirea, prin negociere directa, 

fara publicare prealabila a contractului de salubrizare a comunei 

Stefanestii de Jos; 

- Diverse 
           Se propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de 

hotarari: 

- Proiect hotarare  privind aprobarea schimbarii reprezentatului 

Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos in cadrul S.C. EURO 

APAVOL S.A. si in cadrul ADI EUROAPA Voluntari; 

- Proiect hotarare privind revocarea HCL 40/2011, HCL 25/2016, HCL 

26/2016 

- Proiect hotarare privind darea in administrare a unui bun apartinand 

domeniului privat de interes local al comunei Stefanestii de Jos situat 

in str. Stadionului nr.1- Baza Sportiva Stefanestii de Jos, catre 

Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti (in curs de modificare) 

- Proiect hotarare privind aprobarea incheierii contractului de sustinere 

financiara intre comuna Stefanestii de Jos si Asociatia Club Sportiv 

Unirea tefanesti (in curs de modificare) in vederea promovarii si 

dezvoltarii activitatii sportive de performanta in comuna Stefanestii de 

Jos; 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba intreaga ordine 

de zi a sedintei. 

Presedintele de sedinta prezinta procesul verbal al sedintei anterioare.  

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri daca continutul 

procesului verbal reflecta problemele discutate la sedinta anterioara. 

 Cu privire la acest fapt , s-a constatat ca procesul verbal al sedintei 

anterioare prezinta cu veridicitate problemele supuse atentiei Consiliului local. 

Se supune la vot aprobarea procesului verbal sus-mentionat si sigilarea 

dosarului. 



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. 

Se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri 

de strazi si numere postale in Complexul Cosmopolis. 

 Dnul consilier Mircea Gheorghita considera oportuna aprobarea unor 

denumiri pentru strazile din Cosmopolis. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea 

privind aprobarea denumire de strazi si numere postale in Complexul 

Cosmopolis. 

Se discuta in continuare proiectul de hotarare privind atribuirea, prin 

negociere directa, fara publicare prealabila a contractului de salubrizare a 

comunei Stefanestii de Jos. Initiatorul a fost dl. primar, iar documentele aferente 

au fost redactate de catre responsabilii in domeniu. 

 Doamna Geta Braleanu , director de zona la SUPERCOM, prezinta oferta 

societatii SUPERCOM 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe este de acord cu proiectul de hotarare, doar 

cu conditia incheierii contractului pe o perioada de 6 sase luni 

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

Cu 12 voturi pentru, proiectul de hotarare este votat spre aprobare. 

In ceea ce priveste proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii 

reprezentatului Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos in cadrul S.C. 

EURO APAVOL S.A. si in cadrul ADI EUROAPA Voluntari, acesta a fost 

initiat de catre primarul comunei Stefanestii de Jos, raportul de specialitate fiind 

intocmit de secretarul comunei Stefanestii de Jos. 

Din aceste materiale rezulta ca, trebuie modificat reprezentantul 

Consiliului local Stefanestii de Jos in cadrul AGA al SC EURO APAVOL SA si 

al ADI EUROAPA Voluntari. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Vasile Norel  apreciaza ca oportuna modificarea 

reprezentantilor si propune ca in locul domnului Grigore Gheorghe sa fie numit 

domnul Mircea Gheorghita, iar in locul domnului Paraschiv Eugen este numit 

domnul Stefan Ionel Robert. 

Este de acord cu proiectul de hotarare. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta proiectul de 

hotarare privind aprobarea schimbarii reprezentatului Consiliului local al 

comunei Stefanestii de Jos in cadrul S.C. EURO APAVOL S.A. si in cadrul 

ADI EUROAPA Voluntari, cu urmatorii reprezentanti: Mircea Gheorghita - in 

cadrul S.C. APAVOL S.A  si Stefan Ionel Robert- in cadrul ADI EUROAPA 

Voluntari. 

- In continuare se ia in discutie  proiectul de hotarare privind revocarea 

HCL 40/2011, HCL 25/2016, HCL 26/2016 

Presedintele de sedinta supune la vot. 



Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta acest proiect de 

hotarare . 

      Se continua sedinta de consiliu cu discutia proiectului de  hotarare privind 

darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat de interes local al 

comunei Stefanestii de Jos situat in str. Stadionului nr.1- Baza Sportiva 

Stefanestii de Jos, catre Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti (in curs de 

modificare). 

      Domnul viceprimar Catarama Gheorghe considera oportuna aceasta dare 

in administrare. 

Domnul primar Stefan Ionel Robert explica noile modificari si 

accentueaza ca doreste in afara de performanata pentru echipa de fotbal, sa 

sustina copiii din localitate  pentru a forma noi talente, o generatie sanatoasa. 

Domnul Serban Gheorghe explica ca se va implica in sustinerea copiilor 

din cadrul comunitatii si ca acestia vor avea o sansa in plus prin accesul la baza 

sportiva a comunei Stefanestii de Jos 

Presedintele de sedinta supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta acest proiect de 

hotarare. 

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

incheierea unui contract de sustinere financiara intre comuna Stefanestii de Jos 

si Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti (in curs de modificare) pentru suma 

de 400.000 lei pentru anul competitional 2016. Proiectul de hotarare este initiat 

de catre dl. primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii 

de resort. 

Dl. viceprimar Catarama Gheorghe considera ca prin acest luicur se va 

facilita accesul tinerilor din comuna la o viata sportiva si la performanta. 

Presedintele de sedinta supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta proiectul de 

hotarare. 

          Se suspenda sedinta pentru 15 minute. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Deoarece sunt foarte multe cereri pentru inchiriere teren din islazul 

comunei, se solicita din partea domunului Birjaru Iordan prezentarea unei 

situatii clare a terenului considerat islaz. 

Se propune ca toate cererile sa fie analizate intr-o sedinta viitoare. 

Consiliul este de acord. 

Ilie Mihaela solicita inchirierea a 5 mp ca sa vanda fructe si legume. 

Consiliul este de acord sa i se dea 5 mp dar domnul consilier Vasile Norel 

mentioneaza ca acest lucru trebuie facut intr-un cadru organizat ca lucrurile sa 

decurga civilizat. 

Domnul consilier Pirvu Ion este de parere ca trebuie amenajat spatiu 

adecvat in care sa existe cateva tarabe unde sa se desfasoare comert stradal 

conform legii si in acest mod sa stimulam cetatenii comunei sa fie ajutati. 



Se discuta trei cereri ale cetatenilor Nae Ionel, Turcinschi Florin, 

Rusenescu Cristiana care solicita inchirierea unei suprafete din curtea primariei 

pentru salon de infrumusetare. Se amana discutia pentru o sedinta urmatoare. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 

inchisa sedinta. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                       SECRETAR COMUNA, 
 


