
PROCES VERBAL 
INCHEIAT ASTAZI, 03.03.2017, LA SEDINTA EXTRAORDINARA A 

CONSILIULUI LOCAL STEFANESTII DE JOS – ILFOV 
 
          In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii 
consilierilor locali in functie. Sunt prezenti : Costache Virgil, Gheorghita 
Mircea, Ilie Ionel, Mihaila Marius, Nae Constantin, Petrica Ion, Parvu 
Gheorghe, Pirvu Ion, Rababoc Anghel, Radu Valentin, Vasile Norel, Ulian 
Mihai. 
          D-na Grecoff Maria inlocuitor al secretarului comunei pe perioada 
concediului de odihna, potrivit Dispozitiei nr. 64/20.02.2017, da citire 
procesului verbal al sedintei anterioare, care a fost aprobat in unanimitate. 
 In deschiderea sedintei , presedintele de sedinta d-nul consilier 
Costache Virgil, da citire ordinei de zi. 

- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico – economici ; 
- Proiect hotarare avizare plan mobilitate ; 
- Diverse 
Ordinea de zi se supune la vot. 
Cu unanimitate de voturi, se aproba ordinea de zi a sedintei. 
La primul punct al ordinii de zi, se aduce la cunostinta de faptul ca 

trebuie reactualizata documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, datorita modificarii TVA la 19%.  

Se supune la vot. 
In unanimitate  consilieri prezenti voteaza  ,,pentru ‘‘. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, doamna Gafton Andreea in calitate 

de administrator public, sustine avizararea Proiectului de Mobilitate Urbana 
Durabila 2016-2030 Regiune Bucuresti – Ilfov, deoarece are ca scop 
rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor si intreprinderilor pentru a 
imbunatati calitatea vietii. 

Se supune la vot. 
In unanimitate consilieri prezenti voteaza ,,pentru ‘‘. 
Domnul primar Ionel  Robert Stefan, aduce la cunostinta consilierilor 

despre faptul ca doreste sa continue traditia comunei si anume infiintarea unei  
echipe de fotbal, categoria juniori,  care sa ne reprezinte la campionatele de 
fotbal . 

La ultimul punct al ordinei de zi ,,Diverse’’, domnul consilier Petrica 
Ion, vizavi de solicitarea unor cetateni de a-si organiza evenimente (nunta) pe 
terenul aferent stadionului (parcare), nu doreste sa se creeze un precedent. 

Domnul consilier Radu Valentin il sustine pe domnul consilier Petrica 
Ion. 

Se supune la vot, cu respectarea urmatoarelor conditii de catre 
solicitantii : 

- Terenul (parcarea) aferent stadionului, sa fie curatat si adus la starea 
initiala, dupa terminarea evenimentului ; 

- Bucatarie ambulanta; 



- Toalete ecologice; 
- Taxa 200 lei, respectiv taxa pentru ocuparea domeniului public 

evenimente :   
 

0,70 lei / mp / zi (24 ore) x 285 mp suprafata cort = 200 lei. 
 
Din cei 12 consilieri prezenti, 10 consilieri voteaza ,,pentru ‘‘,  domnii 

consilieri Dumitru Valentin si Vasile Norel se abtin 
Se aproba cererile si alte eventuale cererii pana la infiintarea clubului 

sportiv sau inchirierea bazei sportive. 
Domnul Mihalca Gheorghe, solicita un ajutor de urgenta , deoarece i-a 

ars casa in totalitate. 
 Ia cuvantul domnul consilier Petrica Ion, propune modificarea sumei 

din  hotararea existenta,  prin care se acorda ajutor de urgenta. 
Domnnul consilier Vasile Norel il sustine. 
Se hotaraste sa se acorde o suma cuprinsa intre 5.000 – 10.000 lei, ca 

ajutgor de urgenta, in functie de caz. 
Se supune la vot. 
In unanimitate consilieri prezenti voteaza ,,pentru ‘‘. 
Se supune la vot acordarea sumei de 10.000 lei pentru domnul Mihalca 

Gheorghe. 
In unanimitate consilieri prezenti voteaza ,,pentru ‘‘. 
SC Cumpana SRL, solicita  Consiliului Local, o suprafata de teren intre 

100-1500 m.p., pentru construirea unor case sociale pentru salariatii 
defavorizati. 

Se va analiza si se va stabili printr-o sedinta ulterioara. 
Sc Peratrips &Events SRL, cu sediul in Complexul Cosmopolis, avand 

ca  obiect de activitate principala – ,, Activitati ale agentiilor  turistice’’, 
solicita autorizatie de functionare. 

Se supune la vot. 
In unanimitate consilieri prezenti voteaza ,,pentru ‘‘.  
Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul presedinte de sedinta, 

consilier Costache Virgil declara sedinta inchisa. 
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