
PROCES VERBAL 
 

Incheiat in data de 28.07.2017, 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: Alexandru Cristian, 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. 

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 mandat consilier local; 
- Proiect hotarare reorganizare Comisii de specialitate ale Consiliului local; 
- Proiect hotarare aprobare trecere bun din domeniul privat in domeniul public al 

UAT Stefanestii de Jos; 
- Proiect hotarare aprobare punere la dispozitie SC EURO APAVOL SA a 

gospodariei de apa pentru proiect POIM; 
- Proiect hotarare aprobare executie bugetara trimestrul II 2017; 
- Proiect hotarare aprobare buget 2017 SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL; 
- Proiect hotarare aprobare organigrama, stat de functii si tarife SC GOSPODARIE 

STEFANESTI SRL; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici; 
- Proiect hotarare rectificare buget local; 
- 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 Costache Virgil propune pe dl. consilier Petrica Ion. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti dl. Petrica Ion preia conducerea 

sedintei. 
Presedintele de sedinta verifica prezenta in sala a persoanelor care au facut cerere de 

participare la sedinta Consiliului local; constata ca sunt prezente urmatoarele persoane: dl. 
Ghita Gheorghe, dl. Enache Valentin, dl. Sandu Gheorghe, dl. Simion Adrian, dl. Spiridon 
Eugen. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Alexandru Cristian. Comisia de validare a mandatelor 
constata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru validarea mandatului si incheie un 
proces verbal in acest sens. Dl. Alexandru Cristian depune juramantul in calitate de consilier 
local si mandatul sau este validat cu unanimitatea consilierilor locali prezenti. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind reorganizarea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local. Dat fiind faptul ca d-lui Alexandru Cristian i-a fost validat 
mandatul de consilier local, este absolut necesar sa fie inclus intr-o comisie a Consiliului 
local, se propune sa fie inclus in comisia de buget finante, cea care in acest moment are 4 
membri, dupa incetarea mandatului de consilier local al d-lui Ulian Mihai. 
 Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 



 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 
reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul 
privat in domeniul public al UAT Stefanestii de Jos a gospodariei de apa compusa din teren 
situat in tarlaua 19 parcela 92 in suprafata de 3476 mp, si constructii, C1 S=136 mp, C2 S=15 
mp, C3 S=15mp, identificat prin numarul cadastral 56699.  
 Se solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian considera ca aceasta modificare a regimului juridic 
este justificata prin aceea ca va permite punerea la dispozitie a imobilului pentru realizarea 
proiectului integrat de extindere si modernizare a retelei de apa si canalizare pentru localitatile 
Stefanestii de Jos, Tunari si Voluntari. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 
trecerii din domeniul privat in domeniul public al UAT Stefanestii de Jos a gospodariei de apa 
compusa din teren situat in tarlaua 19 parcela 92 in suprafata de 3476 mp, si constructii, C1 
S=136 mp, C2 S=15 mp, C3 S=15mp, identificat prin numarul cadastral 56699.  
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind punerea la dispoziția Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. Euro 
APAVOL S.A a gospodariei de apa compusa din teren situat in tarlaua 19 parcela 92 in 
suprafata de 3476 mp, si constructii, C1 S=136 mp, C2 S=15 mp, C3 S=15mp, identificat prin 
numarul cadastral 56699.  
 Acest lucru este necesar pentru a completa proiectul. 
 Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind privind 
punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
aria de operare a S.C. Euro APAVOL S.A a gospodariei de apa compusa din teren situat in 
tarlaua 19 parcela 92 in suprafata de 3476 mp, si constructii, C1 S=136 mp, C2 S=15 mp, C3 
S=15mp, identificat prin numarul cadastral 56699.  
 La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 
contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2017. 
 La partea de venituri se inscrie suma de 13.803.280,94 lei, iar la partea de cheltuieli 
suma de 4.553.983,39 lei. 
 Se solicita inscrieri la cuvant. 
 Dl. consilier Ilie Ionel sustine ca sunt justificate atat cheltuielile cat si sursele de 
venituri. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 
contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2017. 
 In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului pentru anul 
2017 al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. Acest buget este in suma totala preconizata 
de 640.000 lei. 
 Dl. consilier Petrica Ion spera ca agentu economic sus-mentionat sa-si realizeze tot ce 
si-a propus si sa desfasoare o activitate care sa genereze profit. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. Cu majoritatea 
voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea bugetului pentru anul 
2017 al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. Se abtin de la vot d-nii consilieri Pirvu Ion, 
Gheorghe Cristian si Ilie Ionel. 
 La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si tarifelor SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. Sunt 
propuse a se infiinta 120 de posturi, care vor fi ocupate in functie de necesitatile si veniturile 



societatii, de asemenea sunt prezentate tarifele pentru fiecare serviciu prestat de agentul 
economic. 
 Dl. consilier Gheorghe Cristian sustine ca toate aceste probleme s-au discutat deja in 
comisiile de specialitate ale Consiliului local. 
 Dl. consilier Pirvu Ion considera ca preturile practicate de societate trebuie sa fie 
adaptate la puterea de cumparare a populatiei si corelate cu tarifele altor operatori similari. 
 Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.  

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii si a tarifelor SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. Se 
abtin de la vot d-nii consilieri Pirvu Ion, Gheorghe Cristian si Ilie Ionel. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea unor indicatori 
tehnico-economici, dupa cum urmeaza: 

- “Asfaltare strada Sighisoara”  , valoare totala 508.674,362 lei, inclusiv TVA 
- “Canalizare pluviala si menajera strada Sighisoara”, valoare totala 431.169,344 lei, 

inclusiv TVA; 
- “Asfaltare, canalizare pluviala si canalizare menajera strada Piersicului”, valoare 

totala 1.469.965,958 lei, inclusiv TVA; 
- “Asfaltare, canalizare pluviala si canalizare menajera intrarea Sighisoara”  , 

valoare totala 305.802,377 lei, inclusiv TVA; 
- “ Asfaltare, canalizare pluviala si canalizare menajera strada Campina” , valoare 

totala 674.352,726 lei, inclusiv TVA; 
- “Asfaltare intrarea Campina” , valoare totala 196.632,529 lei, inclusiv TVA; 
- “ Asfaltare intrarea Fagaras” , valoare totala 280.154,576 lei, inclusiv TVA; 
Se solicita inscrieri la cuvant. 

 Dl. consilier Pirvu Ion considera ca in urma realizarii investitiilor pentru care s-au 
stabilit indicatorii de performanta se va creste nivelul de trai al locuitorilor comunei. 
 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 descrisi mai sus. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local, cu precizarea ca suma totala a bugetului nu se modifica, fiind effectuate virari 
de fonduri in cadrul capitolelor bugetare. 
 Rectificarea este justificata de urmatoarele considerente: 

- Necesitatea asigurarii fondurilor necesare pentru plata contributiilor sociale la 
salarii; 

- Asigurarea sumelor necesare platii iluminatului public si gazelor pentru primarie, 
scoli si evidenta populatiei; 

- Acoperirea contractului de salubrizare pana la finalizarea procedurii de concesiune 
a serviciului; 

- Plata contributiei UAT Stefanestii de Jos la Asociatia Metropolitana de Transport 
Bucuresti – Ilfov. 

Dl. consilier Petrica Ion sustine ca trebuie prevazute sume de bani care sa acopere 
toate nevoile curente.  

Nemaifiind alte discutii la acest proiect de hotarare, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti se adopta hotararea privind 

rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos. 
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 
D-na Sali Stefania solicita autorizatie de functionare pentru a vinde legume-fructe. 

Conform legii, autorizatia de functionare nu se poate emite unei persoane fizice ci doar unui 
agent economic. 



D-na Ilie Mihaela dolicita autorizatie de functionare pentru SC MGM & OPERATIV 
SRL si un soatiu de 2mp, vis-a-vis de Ilfoveana, pentru a vinde pepeni. 

Consiliul este de acord, cu conditia sa pastreze curatenia. 
Dl. Ghita Gheorghe intreaba daca poate vorbi la DIVERSE. 
Dl. presedinte se sedinta precizeaza ca se poate adresa in scris pentru orice problema 

de interes, urmand a primi raspuns. 
Dl. Ghita Gheorghe precizeaza ca a depus o cerere inca de acum 8 luni si nu a primit 

inca raspuns. 
Dl. Presedinte de sedinta precizeaza ca i se va raspunde si declara inchisa sedinta. 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                          SECRETAR 

COMUNA, 
 
 


