
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 16.11.2016, la sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 

 In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor locali in 

functie.   

D-na secretar, care da citire procesului verbal al sedintei anterioare. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului. 

Primarul comunei propune aprobarea ordinii de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare documentatie delegare prin licitatie publica serviciu 

salubrizare; 

- Diverse. 

Unanimitatea consilierilor prezenti in sala sunt de acord cu ordinea de zi. 

La primul punct al ordinii de zi, se prezinta documentele care au stat la baza initierii 

proiectului de hotarare. 

S-a realizat un studiu de oportunitate, din care rezulta ca solutie preferabila operarea 

serviciului de salubrizare al comunei Stefanestii de Jos prin gestiune delegata, dat fiind faptul 

ca la nivelul primariei nu exista organizata o structura autorizata in acest sens de ANRSC si nu 

exista utilajele necesare desfasurarii in conditii optime a unei asemenea activitati. Prin caietul 

de sarcini si regulamentul de functionare al acestui serviciu se propune o perioada de 4 ani de 

operare prin gestiune delegata in urma unei licitatii publice, o redeventa minima de 4000 lei 

anual, un pret maxim lunar de 4.5lei/persoana pentru gunoiul menajer de la populatie, 40 lei/mc 

pentru persoanele juridice si 90 lei/mc pentru deseurile stradale necontrolate. Ca si activitati ce 

vor face obiectul delegarii de gestiune sunt: colectat, transportat si depozitat deseuri menajere 

de la populatie, agenti economici si institutii publice; colectat, transportat si depozitat deseuri 

necontrolate si stradale; colectare selectiva DEE in 12 puncte stabilite pe raza localitatii. Se vor 

monta cosuri de gunoi pe arterele asfaltate, iar criteriul care va sta la baza licitatiei va fi oferta 

cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului calitate/pret. Cuantumul garantiei de 

participare la licitatie este de 30.000 lei. 

De asemenea, sunt stabilite penalitati pentru neindeplinirea ori indeplinirea 

necorespunzatoare a indicatorilor de performanta de catre operatorul declarat castigator.  

Se solicita inscrieri la cuvant. 

Dl. consilier Anghel Rababoc precizeaza ca serviciul trebuie organizat in asa fel incat 

sa se evite depozitarea de deseuri necontrolate. 

Dl. viceprimar Catarama Gheorghe sustine ca indiferent cine va castiga licitatia va trebui 

sa respecte contracul ce se va incheia, si va trebui urmarit modul de executare a acestui contract. 

Dl. consilier Ulian Mihai sustine ca trebuie sa se asigure ridicarea deseurilor din 

comuna. 

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

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

documentatia pentru scoaterea la licitatie publica a serviciului de salubrizare al comunei 

Stefanestii de Jos. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

SC CLUB SPORTIV UNIREA STEFANESTI solicita finantare pentru activitatea 

sportiva desfasurata; se va emite un raspuns in conformitate cu prevederile legale. 



Totodata, se propune realizarea unui canal de desecare pe domeniul public, in spatele 

cimitirului de pe strada Fagaras, pentru a se evita inundatiile in zona. Va trebui inchiriat un 

utilaj pentru realizarea acestei lucrari. 

Consiliul este de acord. 

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

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                 SECRETAR COMUNA, 

 

 


