
PROCES VERBAL 
Incheiat in data de 27.03.2017, la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov 
 

In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a tuturor 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 buget local 2017; 
- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul III si IV 2016; 
- Proiect hotarare aprobare plan ordine publica al comunei Stefanestii de Jos; 
- Proiect hotarare aprobare revocare HCL 38/2016; 
- Proiect hotarare aprobare cotizatie anuala ADI Euroapa Voluntari; 
- Proiect hotarare aprobare strategie dezvoltare ADI Euroapa Voluntari; 
- Proiect hotarare mandatare ADI Euroapa autoritate publica tutelara SC EURO 

APAVOL SA; 
- Proiect hotarare aprobare externalizare servicii juridice – suplimentare ordine de zi;  
- Diverse. 
Cu unanimitatea consilierilor prezenti in sala se aproba ordinea de zi. 
La primul punct al ordinii de zi, d-na Laura Bulgaru si dl primar prezinta propunerea de 

buget pentru anul 2017 si lista de investitii. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian intreaba daca pentru proiectul de extindere a retelei de 

camere de luat vederi exista proiect. 
D-na Laura Bulgaru precizeaza ca proiectul este prevazut in lista de investitii. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian intreaba daca pentru softul de urbanism exista necesitate 

de fundamentare. 
D-na Laura Bulgaru informeaza ca acest document a fost emis de catre compartimentul 

de achizitii publice. 
Dl. primar informeaza ca se va renova sediul SPCLEP, sala de casatorii si, eventual, se 

va supraetaja constructia, in functie de nevoi si posibilitate. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe sustine ca mai bine se investeste in primaria noua, sa se 

finalizeze cladirea, decat in sediul vechi al SPCLEP. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian intreaba unde se va realiza gradinita propusa. 
Dl. primar precizeaza ca aceasta gradinita se va edifica pe strada Fagaras nr. 66, iar la 

adresa strada Zorilor nr. 33-35, unde exista deja un corp de gradinita, se va demola aceasta si 
se va ridica una noua. De asemenea, se vor reface toate parcurile din comuna. 

Dl. consilier Ilie Ionel sustine ca ideea amenajarii parcurilor este una buna, intrucat se 
vor asigura spatii verzi pentru copii, sa aiba unde sa se joace si sa ia aer curat. De asemenea, 
considera cam mare suma alocata pentru studiul de fezabilitate pentru iluminatul public. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian intreaba cate statii de transport in comun sunt prevazute 
a fi reamenajate in comuna. 
 D-na Laura Bulgaru precieaza ca vor fi aproximativ 10 statii. 
 Dl. primar completeaza ca reamenajarea acestor statii va fi benefica pentru cetatenii care 
asteapta transportul in comun in conditii vitrege de vreme, dimineata ori seara tarziu. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca s-au alocat cam multi bani pentru societatea 
infiintata in subordinea Consiliului local.  



Dl. Pavel Gheorghe sustine ca dl. consilier Ulian Mihai, propus administrator al acestei 
societati, incalca legea prin acceptarea acestei nominalizari. 

D-ra secretar al comunei precizeaza ca, dupa constituirea societatii, dl. Ulian Mihai va 
dispune de 15 zile pentru a opta pentru una din cele doua calitati detinute: de administrator al 
SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL sau consilier local, in conformitate cu prevederile art. 
91 din legea nr. 161/2003. 

Dl. primar precizeaza ca se vor face investitii  in drumuri pentru a se schimba fata 
localitatii. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot pe capitole. 
- Capitolul 51: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul”; 
- Capitolul 54: voturi „pentru” 14, voturi impotriva „unul singur” – Pavel Gheorghe; 
- Capitolul 61: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul”; 
- Capitolul 65: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul” 
- Capitolul 66: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul” 
- Capitolul 67: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul”; 
- Capitolul 68: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul; 
- Capitolul 70: voturi „pentru” 10, voturi impotriva 5 (Gheorghe Cristian, Ilie Ionel, 

Pirvu Ion, Mihaila Marius, Rababoc Anghel); 
- Capitolul 74: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul”; 
- Capitolul 84: voturi „pentru” 10, voturi impotriva „nici unul”, abtineri 5 (Gheorghe 

Cristian, Ilie Ionel, Pirvu Ion, Mihaila Marius, Rababoc Anghel); 
- Capitolul 87: voturi „pentru” 15, voturi impotriva „nici unul”. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba bugetul de venituri si cheltuieli 

al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2017. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind executia 

bugetara pe trimestrele III si IV 2016. 
D-na Laura Bulgaru prezinta situatia:  
- Trimestrul 3 2016: venituri 15.018.468, cheltuieli 8.952.350; 
- Trimestrul 4 2016: venituri 18.647.982, cheltuieli 12.912.500. 
Dl. consilier Ilie Ionel solicita sa i se prezinte situatia cheltuielilor cu „ziua comunei”. 
D-na Laura Bulgaru prezinta situatia acestor cheltuieli. 
Dl. consilier Gheorghe Cristian precizeaza ca in 2015 au fost obtinute sponsorizari de 

60.000 lei pentru organizarea acestui eveniment. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
- Pentru executia bugetara aferenta trimestrului III din anul 2016 se contabilizeaza 15 

voturi „pentru”, nici un vot impotriva si nici o abtinere. 
- Pentru executia bugetara aferenta trimestrului IV din anul 2016 se contabilizeaza 10 

voturi „pentru”, nici un vot impotriva si 5 abtineri (Gheorghe Cristian, Ilie Ionel, 
Pirvu Ion, Mihaila Marius, Rababoc Anghel); 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se prezinta planul de ordine si siguranta publica al 
comunei Stefanestii de Jos, intocmit conform H.G. 1332/2010 - Regulamentul cadru de 
organizare si funcționare a politiei locale, art.24, care prevede ca aspectele referitoare la modul 
de elaborare a planului de ordine si siguranță publica al unității administrativ teritoriale se 
reglementează prin ordin al ministrului administrației si internelor, iar in conformitate cu 
prevederile art.36, alin. 6, lit. a , pct.7 si art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația 
publica locala, republicata, modificata si completata, Comisia Locala de ordine publica a 
Comunei Ștefăneștii de Jos, propune spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Comunei. 
Ștefăneștii de Jos, proiectul de hotărâre. 

 
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 ordine si siguranta publica al comunei Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct al ordinii de zi de discuta proiectul de hotarare privind revocarea 
HCL 38/2016. Exista o adresa in acest sens de la serviciul de contencios si verificarea legalitatii 
actelor administrative din cadrul Institutiei Prefectului judetului Ilfov, care sustine ca HCL 
38/2016 are ca beneficiar o persoana juridica de drept privat care nu exista constituita la data 
adoptarii hotararii. 

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

HCL 38/2016.  
In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind cotizatia anuala pe care comuna 

Stefanestii de Jos trebuie sa o plateasca la ADI Euroapa Voluntari. Aceasta este in cuantum de 
17.000 lei anual, aceeasi ca si in ultimii ani. 

Nefiind discutii la acest proiect al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind cotizatia 

anuala la ADI Euroapa Voluntari. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

strategiei de dezvoltare multianuala al ADI Euroapa Voluntari. 
Dl. consilier Anghel Rababoc precizeaza ca este absolut necesar aprobarea acestei 

strategii in vederea obtinerii de finantari externe nerambursabile pentru proiectele de investitii 
ale ADI Euroapa. 

Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 

strategiei de dezvoltare multianuala a ADI Euroapa Voluntari. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

desemnarii ADI Euroapa ca autoritate publica tutelara pentru SC EURO APAVOL SA. In 
aceasta calitate, va avea dreptul de a verifica si aproba in prealabil candidaturile pentru posturile 
de conducere la nivelul societatii. 

Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind desemnarea 

ADI Euroapa ca autoritate publica tutelara pentru SC EURO APAVOL SA. 
La ultimul punct pe ordinea de zi se discuta proiectul de hotarare privind externalizarea 

serviciilor juridice la nivelul primariei. Justificarea consta in aceea ca la nivelul institutiei nu 
exista angajat un jurist care sa asigure consultanta specializata in domeniu. 

Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

externalizarea serviciilor juridice la nivelul primariei comunei Stefanestii de Jos. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. Ilie Grigore doreste sa stie care este statutul actual al bazei sportive. 
Dl primar precizeaza ca baza sportiva este proprietate privata a comunei Stefanestii de 

Jos. 
Dl. consilier Pavel Gheorghe doreste sa stie care este situatia actuala a locurilor de casa 

si cand se vor da acte pe ele. 
Dl. primar precizeaza ca s-au depus o serie de acte la prefectura si inca nu s-a primit 

nici un raspuns. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                     SECRETAR COMUNA, 
 
COSTACHE VIRGIL                                                                     IULIA TUDOR 


