
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 08.08.2016, la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos 

– Ilfov 

 

 

 

 Presedintele de sedinta, dl. Mircea Gheorghita, constata prezenta in sala a majoritatii 

consilierilor si deschide sedinta. 

 Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei secretar, care citeste procesul verbal al sedintei 

anterioare. 

 In legatura cu cele consemnate in acest proces verbal, dl. consilier Pavel Gheorghe face 

urmatoarele precizari: clubul de fotbal pentru care s-au aprobat, in sedinta ordinara din data de 

27.07.2016 contract de dare in administrare a bazei sportive din localitate si contract de 

sustinere financiara a activitatii sportive din partea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos 

ar trebui sa fie in subordinea Consiliului local si nu organizat independent. Cand s-a discutat 

aceasta problema in data de 27.07.2016, dl. consilier Pavel Gheorghe a crezut ca acest club va 

fi organizat in subordinea Consiliului local.  

 Se supune la vot. 

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al sedintei 

anterioare, si sigilarea dosarului acestei sedinte. 

 Presedintele de sedinta supune aprobarii Consiliului local ordinea de zi a sedintei: 

- Proiect hotarare aprobare atribuire directa a contractului de salubrizare al localitatii 

catre SC SUPERCOM SA pe perioada determinata, cu o valoare totala a contractului 

sub pragul prevazut de legea achizitiilor publice de 132.519 lei. 

- Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor, atribuţiilor specifice 

şi a contractului de management a postului de administrator public; 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a sedintei. 

La primul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare pentru aprobarea 

atribuirii directe pe perioada determinata a contractului de salubrizare al localitatii catre SC 

SUPERCOM SA. Valoarea totala a contractului, in acest caz, nu poate depasi suma prevazuta 

de lege, si anume 132.519 lei. 

Dl. consilier Mircea Marian Constantin propune ca atribuirea contractului pentru 

servicii de salubrizare sa se faca pentru cel putin 6 luni, ca sa existe timp suficient pentru 

rezolvarea eventualelor contestatii la licitatia ce se va organiza pentru delegarea prin licitatie a 

contractului de salubrizare al localitatii, ca sa nu ramanem descoperiti si sa se repete situatia 

din aceasta vara, cand nu s-a mai ridicat gunoiul menajer de la cetateni. 

Se supune la vot incheierea contractului pentru prestarea de servicii de salubritate de 

catre SC SUPERCOM SA in limita pragului de achizitie directa prevazut de legea achizitiilor 

publice, cu optiunea ca, daca legea si costul final al contractului permit, incheierea acestuia sa 

se faca pe o perioada de pana la 6 luni. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenti, se adopta aceasta hotarare (s-a 

abtinut de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe). 

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

criteriilor, procedurilor, atribuţiilor specifice şi a contractului de management a postului de 

administrator public. Materialele sunt prezentate de catre d-na secretar. 

Se solicita inscreri la cuvant. 



Cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii, dl. consilier Mihai Ulian considera 

ca acesta va permite angajarea unui administrator public cu experienta in domeniul juridic si in 

cadrul sistemului administrativ, fapt care nu poate aduce decat beneficii localitatii. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

criteriilor, procedurilor, atribuţiilor specifice şi a contractului de management a postului de 

administrator public al comunei Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE  se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Preotul paroh Mateescu Aurel solicita un sprijin financiar din partea bugetului local al 

comunei Stefanestii de Jos pentru asfaltarea aleilor din cimitirul parohial. Prezinta si un proiect 

de deviz de cheltuieli. 

Dl. viceprimar Catarama Gheorghe propune ca, in masura in care Consiliul local va 

decide sa acorde acest sprijin, suma cu care va contribui bugetul local o va decide Consiliul 

local si nu preotul paroh. 

Dl. consilier Petrica Ion pune in discutie posibilitatea ca preotul paroh sa finanteze o 

parte din costul cheltuielilor din taxele pe care le percepe ca si cheltuieli de inmormantare; poate 

preotul paroh va prezenta o situatie a modului de cheltuire a acestor fonduri inainte de aprobarea 

finantarii din partea Consiliului local. 

Dl. primar propune ca d-nii consilieri locali sa mearga la fata locului si sa vada 

amploarea si necesitatea investitiei propuse, pentru o se putea face o analiza clara a situatiei, 

urmand ca o decizie in acest sens sa fie luata intr-o sedinta viitoare. 

Dl. consilier Mihai Ulian supune atentiei Consiliului Local problema scolilor din 

localitate, care nu sunt pregatite sa primeasca elevii la inceputul anului scolar, necesitand 

reparatii si igienizari extinse. 

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

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                               SECRETAR COMUNA, 

 

MIRCEA GHEORGHITA                                                IULIA TUDOR 

 

 

 


