
PROCES VERBAL 
 

Incheiat in data de 16.06.2017, 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, Ilie Ionel, 
Mihaila Marius, Nae Constantin, Petrica Ion, Pirvu Gheorghe, Pirvu Ion,  Radu 
Dumitru Valentin, Vasile Ion Stefan Norel,  

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 suplimentarea ordinii de zi a sedintei astfel: 
- Proiect hotarare inlocuire reprezentant Consiliu local in cadrul AGA SC EURO 

APAVOL SA. 
Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti in sala se aproba suplimentarea ordinii 

de zi. 
Primarul comunei proprune aprobarea ordinii de zi a sedintei, astfel: 
- Proiect hotarare luare act demisie consilier local; 
- Proiect hotarare modificare si completare lista anuala de investitii; 
- Proiect hotarare inlocuire reprezentant Consiliu local in cadrul AGA SC EURO 

APAVOL SA. 
- Diverse. 
Unanimitatea consilierilor prezenti in sala sunt de acord cu ordinea de zi. 
La primul punct al ordinii de zi se prezinta proiectul de hotarare. Din documentele 

przentate reiese faptul ca dl. consilier Ulian Mihai si-a depus demisia din functia de consilier 
local, optand pentru calitatea de administrator la SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. In 
consecinta, s-a redactat un proiect de hotarare prin care Consiliul local Stefanestii de Jos ia act 
de demisia d-lui Ulian Mihai din functia de consilier local si declara vacant locul ocupat de 
dansul. 

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

cunostinta de demisia d-lui Ulian Mihai sin functia de consilier local si declararea ca vacant a 
locului ocupat de dansul in Consiliul local Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct pe ordinea de zi, se discuta proiectul de hotarare privind 
modificarea si completarea listei anuale de investitii. Dl. primar prezinta necesitatea si 
oportunitatea proiectului de hotarare; modificarea listei de investitii este justificata de 
necesitatea achizitionarii unei cabine exterioare pentru registratura si a unui soft integrat 
pentru contabilitate, registru agricol si urbanism. 

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

si comnpletarea listei anuale de investitii. Se abtin de la vot d-nii consilieri Ilie Ionel si Pirvu 
Ion. 

La ultimul punct pe ordinea de zi se discuta proiectul de hotarare privind inlocuirea 
reprezentant Consiliu local in cadrul AGA SC EURO APAVOL SA. Justificarea rezida in 
aceea ca actualul reprezentant, dl. Gheorghita Mircea, este in present viceprimar si nu poate 
ocupa aceasta pozitie, in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind regimul 



incompatibilitatilor. In acelasi timp, un consilier local poate fi si reprezentantul consiliului 
local in AGA unui operator economic la care Consiliul local respective detine actiuni (cum 
este cazul de fata). 

 Dl. consilier Costache Virgil sustine necesitatea respectarii prevederilor legale si 
propune inlocuirea d-lui Gheorghita Mircea cu dl. consilier Vasile Norel. 

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

reprezentant Consiliu local in cadrul AGA SC EURO APAVOL SA.. Se abtin de la vot d-nii 
consilieri Ilie Ionel si Pirvu Ion. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
Dl. consilier Costache Virgil sustine faptul ca in toate corpurile de scoala trebuie 

facuta curatenie temeinica si propune ca la urmatoarea sedinta a Consiliului local sa participle 
si directorul scolii din localitate, pentru discutii. 

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


