
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 14.09.2016, 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, se constata ca prezinta faptele 

discutate in sedinta ordinara din data de 31.08.2016; dl. consilier Mircea Marian Constantin 

face urmatoarele precizari in ceea ce priveste problemele referitoare la cartierul Cosmopolis 

discutate in sedinta anterioara: 

- In ceea ce priveste montarea de camera video in complex cu vedere spre spatiul public, 

se solicita un acord si nu finantare; 

- Pentru amplasarea de containere de colectare a imbracamintei si incaltamintei uzate, de 

asemenea, se solicita acordul pentru a le monta pe domeniul public; 

- Pentru panoul pe care sa se afiseze ROI-ul cartierului, se solicita aviz de amplasare; 

- Pentru problema cainilor vagabonzi, se solicita capturarea lor pe domeniul public din 

jurul complexului 

In ceea ce priveste avizele de amplasare a panourilor/containerelor/altor obiecte pe 

domeniul public trebuie facuta cerere separata in acest sens. Pentru cainii fara stapan, atat vreme 

cat ei sunt pe domeniul public, ei pot fi capturati in conditiile legii.  

Se supune la vot aprobarea procesului verbal si sigilarea dosarului acelei sedinte. 

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al sedintei 

anterioare, si sigilarea dosarului acestei sedinte; se abtine de la vot dl. consilier Pavel Gheorghe, 

motivand ca a lipsit la sedinta anterioara si nu stie ce s-a discutat. 

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

- Proiect hotarare aprobare infiintare GAL; 

- 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 privind aprobarea 

participarii comunei Stefanestii de Jos  la Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD 

EST, si desemnarea unui reprezentant in Consiliul director al acestei asociatii. 

Dl. referent Iordan Birjaru prezinta semnificatia aderarii la acest GAL (atragerea de 

fonduri europene pentru agricultura si servicii, beneficiari fiind agentii economici si locuitorii 

din unitatile administrativ-teritoriale componente). De asemenea, precizeaza ca trebuie 

desemnata o persoana care sa faca parte din Consiliul Director al asociatiei si se propune dl. 

Soare Petrica, directorul AGROMEC STEFANESTI, om cu experienta in domeniu. 

Se soliocita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Petrica Ion informeaza ca o asemenea asociatie are mai multe sanse sa 

atraga fonduri europene pentru agricultura decat solicitantii individuali. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe sustine faptul ca nu-si poate fundamenta o opinie in acest 

sens, dat fiind faptul ca sedinta de consiliu a fost extraordinara si nu i s-au pus la dispozitie 

documentele care stau la baza proiectului de hotarare. Propune ca analizarea acestui proiect de 



hotarare sa fie amanata pentru sedinta urmatoare, pentru a putea consulta toate documentele 

aferente.  

Se supune la vot aprobarea participarii comunei Stefanestii de Jos  la Grupul de Acțiune 

Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST, si desemnarea unui reprezentant in Consiliul director al 

acestei asociatii, dl. Soare Petrica. 

Cumajoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea. Se abtine de la vot dl. 

consilier Pavel Gheorghe. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

D-na Oprea Anicuta solicita repararea acoperisului imobilului pe care il detine, in 

coproprietate cu comuna Stefanestii de Jos, la adresa sos. Stefanesti nr. 137. 

In conformitate cu prevederile legale, dat fiind faptul ca jumatate din acesl imobil 

apartine comunei Stefanestii de Jos, fiind sediul biroului de impozite si taxe locale, bugetul 

local poate participa cu jumatate din costul investitiei. 

Consiliul este de acord. 

D-na Vasile Jana solicita luarea de masuri pentru asigurarea linistii in str. Zorilor nr. 31, 

unde se gaseste terenul sintetic de sport, amenajat langa gradinita. Datorita faptului ca aici se 

joaca fotbal, petenta este deranjata de zgomotul facut de jucatori. 

In masura in care se va realiza o noua locatie pentru desfasurarea de activitati sportive, 

acest teren de sport va fi destinat exclusiv accesului elevilor din spatiul de invatamant alaturat. 

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

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                        SECRETAR COMUNA, 


