
PROCES VERBAL 
 

Incheiat in data de 26.01.2017, 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: Costache Virgil, Gheorghita Virgiliu Mircea Daniel, Gheorghe 
Cristian, Ilie Ionel, Mihaila Marius, Nae Constantin, Petrica Ion, Pirvu Gheorghe, Pirvu 
Ion, Radu Dumitru Valentin, Vasile Ion Stefan Norel, Ulian Mihai. 

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 alegere presedinte sedinta; 
- Proiect hotarare validare consilier local; 
- Proiect hotarare aprobare reorganizare comisie specialitate buget-finante; 
- Proiect hotarare aprobare plan actiuni beneficiary legea 416/2001 pentru anul 2017; 
- Proiect hotarare aprobare asociere Consiliul judetean Ilfov pentru realizare in comun 

a obiectivului de investitii “gradinita cu program prelungit”; 
- Proiect hotarare infiintare SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL; 
- Proiect hotarare aprobare retea scolara 2017 – 2018; 
- Proiect hotarare alegere viceprimar; 
- Diverse. 
Unanimitatea consilierilor prezenti in sala sunt de acord cu ordinea de zi. 
La primul punct al ordinii de zi, se solicita propuneri pentru presedintele de sedinta. 
Dl. Consilier Ulian Mihai propune pe dl. consilier Costache Virgil. 
Dl. Consilier Gheorghe Cristian propune pe dl. Consilier Pirvu Ion. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Dl. consilier Pirvu Ion obtine 2 voturi, iar dl. Costache Virgil obtine 9 voturi. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti dl. Costache Virgil preia conducerea 

sedintei. 
 La primul punct al ordinii de zi, se deruleaza procedura validarii mandatului de consilier 
local al d-lui Radu Dumitru Valentin. Comisia de validare verifica dosarul acestuia si 
consemneaza in procesul verbal ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru validarea 
mandatului. 
 Dl. Radu Dumitru Valentin depune juramantul in fata Consiliului local, care ia act de 
validarea mandatului sau. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind reorganizarea 
comisiei de buget-finante a Consiliului local, dat fiind faptul ca noul consilier local trebuie, 
conform legii, sa faca parte dintr-una din comisiile de specialitate. 
 Dl. consilier Petrica Ion propune  ca dl. consilier Gheorghita Mircea sa ocupe locul 
vacant din comisia de buget-finante a consiliului local, iar dl. consilier Radu Dumitru Valentin 
sa ocupe locul lasat liber de dl. Gheorghita Mircea in comisia juridica. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotarare privind reorganizarea 
comisiilor juridica si de buget-finante ale consiliului local. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare prvind aprobarea planului de actiuni pentru 
anul 2017 pentru beneficiarii de venit minim garantat. 



 Dl. consilier Petrica Ion considera ca documentele prezentate sunt intocmite conform 
prevederilor legale, care prevad faptul ca beneficiarii de venit minim garantat, apri de munca, 
trebuie sa presteze un numar de ore de munca in folosul comunitatii. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 
planului de actiuni pentru anul 2017 pentru beneficiarii de venit minim garantat. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind asocierea 
intre UAT Stefanestii de Jos si UAT judetul Ilfov in vederea finantarii in comun a obiectivului 
de investitii „gradinita cu program prelungit”. Se propune contribuția Consiliului Local 
Ștefăneștii de Jos în sumă de 346.724,10 lei și a Consiliului Judeţean Ilfov în sumă de 2.400.000 
lei. 
 Dl. consilier Petrica Ion considera oportuna aceasta cofinantare, care va avea ca rezultat 
oferirea de conditii optime de ingrijire a copiilor in gradinita. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind asocierea 
UAT Stefanestii de Jos cu UAT judet Ilfov pentru cofinantarea obiectivului de investitii 
„gradinita cu program prelungit”. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi se discuta infiintarea SC GOSPODARIE 
STEFANESTI SRL, desemnarea administratorului acesteia. Se propune ca administrator dl. 
consilier local Ulian Mihai, societatea urmand sa desfasoare, in principal, activitati de 
gospodarie comunala. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca profitul obtinut de aceasta societate nu va 
acoperi cheltuielile. 
 Dl. consilier Petrica Ion apreciaza ca aceasta societate va trebui dimensionata conform 
serviciilor estimate a fi prestate. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca va trebui avut grija cum va fi finantata 
aceasta societate si cum se vor asigura utilajele necesare. 
 Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
 Cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenti se adopta hotararea privind 
infiintarea SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. (9 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” 
– au votat impotriva d-nii consilieri Gheorghe Cristian, Ilie Ionel si Pirvu Ion). 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru 
anul 2017 – 2018, in urmatoarea structura: 

- scoala gimnaziala nr. 1 Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 147 – personalitate 
juridica, nivelul scolarizat PRIM/GIM, numar elevi 589; 

- gradinita nr. 1 Stefanestii de Jos, str. Zorilor nr. 33-35 – arondata, nivelul scolarizat 
PRE, numar prescolari 120. 

- Buget prognozat pentru anul 2017: 2.018.071 lei. 
Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind reteaua 

scolara pentru anul 2017 – 2018. 
La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind alegerea 

viceprimarului comunei Stefanestii de Jos. 
Dl. consilier local Petrica Ion propune pe dl. consilier Mircea Gheorghita. 
Nemaifiind alte propuneri, se trece la vot secret. 
In urma numararii buletinelor de vot, se constata ca dl. Mircea Gheorghita a intrunit un 

numar de 12 voturi. 
Se adopta hotararea privind alegerea d-lui Mircea Gheorghita viceprimar al comunei 

Stefanestii de Jos. 
La punctul DIVERSE se discuta problemele supuse atentiei Consiliului local. 



Secretarul comunei inmaneaza formularele pentru declaratiile de avere, interese si 
interese personale ale alesilor locali (dupa caz), spre a fi completate di depuse, conform legii. 

Dl. consilier Gheorghe Cristian intreaba ce se va intampla cu baza sportiva a comunei. 
Dl. primar raspunde ca este vorba de o investitie valoroasa care trebuie pastrata in bune 

conditii; se va discuta despre infiintarea unui club sportiv in subordinea Consiliului local, care 
va administra aceasta baza sportiva. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                  SECRETAR COMUNA, 
 

 


