
PROCES VERBAL 
 

Incheiat in data de 21.12.2016, la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 
Stefanestii de Jos – Ilfov 

 
 In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor locali in 
functie. Sunt prezenti d-nii consilieri: Costache Virgil, Filip Marian, Gheorghita Mircea, 
Gheorghe Cristian, Ilie Ionel, Mihaila Marius, Nae Constantin, Pavel Gheorghe, Petrica Ion, 
Pirvu Gheorghe, Pirvu Ion, Rababoc Anghel, Vasile Norel, Ulian Mihai. Este absent dl. 
viceprimar Catarama Gheorghe, aflat in concediu medical.  

D-na secretar, care da citire procesului verbal al sedintei anterioare. 
Se supune la vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal al 

sedintei anterioare si sigilarea dosarului. S-au abtinut de la vot d-nii consiglieri Pavel Gheorghe 
si Filip Marian, motivand ca nu au fost prezenti la sedinta al carei proces verbal s-a citit si nu 
stiu ce s-a discutat atunci. 

Primarul comunei propune aprobarea ordinii de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare aprobare PUZ SC FAN COURIER ACTIVE SRL; 
- Proiect hotarare aprobare PUZ WDP DEVELOPMENT RO SRL; 
- Proiect hotarare rectificare buget local; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici gradinita 3 grupe cu program 

prelungit; 
- 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. 
SC FAN COURIER ACTIVE SRL a solicitat aprobarea Planului urbanistic zonal cu 

destinatia “ Hala Depozitare si sortare corespondenta parter, birouri P+2E, platforme, 
amenajare circulatii, imprejmuire, anexe si utilitati”, amplasat in comuna Stefanestii de Jos, 
strada DE340, DE342, nr. cadastral 56049, T45 P341/1 suprafata: 57.615 mp. Documentatia 
este completa, fiind atasat si  Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului 
si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, nr. 9503/5/13F din 20.09.2016, 

Nemaifiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea PUZ SC FAN COURIER ACTIVE SRL. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se prezinta documentele care au stat la baza initierii 

proiectului de hotarare. 
SC WDP DEVELOPMENT RO SRL a solicitat aprobarea  Planului urbanistic zonal cu 

destinatia “ unitate pentru depozitare articole sportive cu anexe administrative si tehnice, alei 
carosabile si peitonale, parcare, imprejmuire, bransamente utilitati, semnalistica, amenajare 
spatii verzi plantate, organizare de santier si deviere conducta transport gaze DN 700”, amplasat 
in comuna Stefanestii de Jos, strada Sinaia, nr. cadastral 53850, 53851, 977/1/2, 54853, 998, 
55239, tarla 41 p A329/1/17, A329/1/18, A329/1/19, A329/1/20, A329/1/21, suprafata 109.468 
mp. 

Documentatia este completa, fiind atasat si  Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, nr. 9503/5/13F 
din 20.09.2016. Proiectantul prezinta documentatia supusa aprobarii Consiliului local. 

Dl. consilier Anghel Rababoc sustine ca dupa ce s-a lamurit problema avizului de 
oportunitate (investitia incadrandu-se in zonarea din PUG, un era nevoie de avizul preliminar 
al Consiliului local), documentatia poate fi aprobata. 



Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

PUZ SC WDP DEVELOPMENT RO SRL. 
La urmatorul punct pe ordinea de zi, se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pentru luna decembrie 2016. 
Justificarea necesitatii rectificarii bugetare consta in urmatoarele: 
- prin decizia DGRFP BUCURESTI nr. 5494/22.11.2016 se retrage suma de 30.000 

lei din sumele acordate initial pentru finantarea de baza, respectiv salarii, sporuri, 
indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si 
contributiile aferente acestora, pentru salariatii scolii Stefanestii de Jos.  

- prin decizia DGRFP BUCURESTI nr. 5622/07.12.2016 se repartizeaza suma de 
26.000 lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
actualizate. 

- prin decizia DGRFP BUCURESTI nr. 5624/07.12.2016 se repartizeaza suma de 
56.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 

- Total buget rectificat: 23.696.430 lei 
Nefiind discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot: cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenti se adopta hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 
Stefanestii de Jos. 

La ultimul punct al rodinii de zi, se discuta proiectul privind aprobarea reactualizarii 
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Gradinita 3 grupe program prelungit”  .  

Prin HCL 62/11.12.2013 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii “gradinita cu program prelungit” ; 

Dat fiind faptul ca au trecut 3 ani de la efectuarea acestui calcul, se impune 
reactualizarea calculului pentru stabilirea acestei valori. In urma reevaluarii, rezulta o valoare 
totala a investitiei de 2.764.724,10 lei (TVA inclus), echivalentul a 607.655,43 euro. 

Dl. consilier Mihaila Marius considera ca astfel se asigura conditii optime pentru copiii 
din localitate, pentru un process de invatamant civilizat, oferindu-se si parintilor posibilitatea 
de a-si lasa copiii la gradinita cu program prelungit pana se intorc de la serviciu. 

Este de accord cu proiectul de hotarare. 
Dl. consilier Ulian Mihai apreciaza ca o asemenea investitie este in beneficiul intregii 

comunitati, atat al copiiilor, beneficiary directi, cat si al parintilor, care pot fi siguri ca sunt 
asigurate conditii optime de ingrijire si invatamant pentru copii. 

Este de accord cu proiectul de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investitii “gradinita cu 3 
grupe cu program prelungit”. 

La punctul DIVERSE  se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian intreaba cand se va discuta exercitiul bugetar pentru 

trimestrele III si IV 2016. 
D-na inspector contabil Laura Bulgaru raspunde ca acest exercitiu bugetar se va discuta 

cat mai curand, la inceputul anului viitor. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                              SECRETAR COMUNA, 

 


