
PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi, 19.09.2016, la sedinta ordinara 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 inscrise in procesul verbal al sedintei din data de 14.09.2016 reflecta 

problemele discutate in cadrul acestei sedinte.  

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 Gheorghe 

Cristian, motivand ca a lipsit la aceasta sedinta si nu stie ce s-a discutat. 

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

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice pentru anul 2017; 

- Proiect hotarare aprobare majorare amenzi depozitare necontrolata gunoi – persoane 

fizice. 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi. 

La primul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local. 

Aceasta rectificare este impusa de urmatoarele considerente: prin adresa nr. 

77560/05.09.2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, inregistrata 

la noi cu nr. 14685/06.09.2016, se repartizeaza suma de 70.000 lei pentru drepturile salariale 

ale personalului didactic, precum si titluri executorii pentru aceeasi categorie de personal. 

Totodata, din contracte de sponsorizare a fost virata catre bugetul local suma de 14.000 

lei. 

In aceste conditii, trebuie inclusa in bugetul local al comunei Stefanestii de Jos suma 

totala de 84.000 lei. 

 TOTAL BUGET RECTIFICAT: 23.519.430 RON 
 Se solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. consilier Rababoc Anghel declara ca este la curent cu situatia drepturilor salariale 

ale personalului de la scoala din localitate si sustine rectificarea de buget. Totodata, Doreste sa 

cunoasca costul organizarii Zilei comunei Stefanestii de Jos din data de 08.09.2016. 

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

 Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind rectificarea 

bugetului local al comunei Stefanestii de Jos. In ceea ce-l priveste pe dl. consilier Pavel 

Gheorghe, desi este de acord cu partea din rectificarea de buget care se refera la plata sumelor 

pentru salariile profesorilor, se abtine in ceea ce priveste contráctele de sponsorizare., intrucat 

nu i s-a adus la cunostinta cine a facut sponsorizarile, iar evenimentul sponsorizat (respectiv 

ziua comunei) a avut loc in data de 08.09.2016 iar rectificarea de buget se face in data de 

19.09.2016. 

 La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta planul de ocupare a functiilor publice 

pentru anul 2017. Au fost inscrise aici functiile publice existente, pe clase si grade profesionale, 



fiind evidentiate functiile publice propuse pentru promovarea in grad profesional, in conditiile 

legii, precum si cele prevazute a fi ocúpate prin recrutare. 

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

 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

planului de ocupare a functiilor publice la nivelul primariei Stefanestii de Jos pentru anul 2017. 

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

amenzilor pentru persoanele fizice care depoziteaza in mod necontrolat gunoi pe raza localitatii 

Stefanestii de Jos, ridicandu-se limita minima a amenzii la suma de 1500 lei. 

Dl. consilier Mihai Ulian sustine aceasta majorare a amenzilor, justificate fiind de 

necesitatea de a mentiune localitatea curata. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind majorarea 

amenzilor pentru persoanele fizice care depoziteaza in mod necontrolat gunoi pe raza localitatii 

Stefanestii de Jos, ridicandu-se limita minima a amenzii la suma de 1500 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 

 


