
PROCES VERBAL 
 

INCHEIAT ASTAZI, 31.08.2017, LA SEDINTA ORDINARA A 
CONSILIULUI LOCAL STEFANESTII DE JOS – ILFOV 

 
 
          In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii 
consilierilor locali in functie. Sunt prezenti : Alexandru Cristian, Costache 
Virgil, Filip Marian, Gheorghe Cristian, Gheorghita Mircea, Ilie Ionel, 
Mihaila Marius, Nae Constantin, Pavel Gheorghe, Petrica Ion, Parvu 
Gheorghe, Pirvu Ion, Rababoc Anghel, Radu Valentin, Vasile Norel. 
          D-na Grecoff Maria inlocuitor al secretarului comunei pe perioada 
concediului de odihna, potrivit Dispozitiei nr. 223/22.08.2017, da citire 
procesului verbal al sedintei anterioare, care a fost aprobat cu 12 voturi din 
15, se abtin urmatorii consilieri : Pavel Gheorghe, Filip Marian, Rababoc 
Anghel, deoarece nu au fost prezenti la sedinta anterioara. 
 In deschiderea sedintei , presedintele de sedinta d-nul consilier Petrica 
Ion, da citire ordinei de zi. 

- Proiect hotarare retificare buget local ; 
- Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2018 ; 
- Proiect hotarare aprobare cofinantare POIM ; 
- Proiect hotarare aprobare strategie dezvoltare locala 2016-2020 ; 
- Proiect hotarare aprobare subventie transport elevi ; 
- Proiect hotarare sprijin financiar parohia Boltasu ; 
- 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 discuta proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos pentru luna 
august 2017. 

La solicitarea d-nului presedinte de sedinta Petrica Ion, d-na contabil 
Bulgaru Laura , dezvolta primul punct al ordinii de zi, rectificare buget local. 

Se va reloca suma de 240.000 lei din cadrul aceluiasi capitol 70 de la 
‘’alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii publice’’ la capitolul 70 
,, iluminat public si electrificari rurale’’, sectiunea de dezvoltare. Anul acesta 
se va introduce retea de iluminat public cu led , astfel fiind necesara aceasta 
relocare. 

Avand in derulare si proiecte de canalizare, se va reloca suma de 
2.367.000 lei din cadrul capitolului 84,, strazi’’,  sectiunea de dezvoltare de 
la 71.03 la 71.01.01. 

In rest lista de investitii ramane nemodificata 
Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti se adopta 

hotararea privind rectificarea bugetului local. 



Se trece la punctul doi al ordinii de zi, Proiect aprobare plan ocupare 
functii publice in anul 2018, la nivelul organigramei primariei Stefanestii de 
Jos. 

Ia cuvantul d-na Cencu Viviana, inspector resurse umane, aduce la 
cunostinta modificarile in structura functiilor publice propuse pentru anul 
2018, respectiv promovarile in grad profesional si functiile publice vacante 
pentru care se propune organizarea unor concursuri de recrutare. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 
D-nul  consilier Rababoc Anghel este de acord cu promovarile in grad 

profesional propuse pentru anul 2018. 
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 

vot. 
Cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti se adopta hotararea 

privind planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018.  
La punct trei al ordinii de zi, proiect hotarare aprobare cofinantare 

P.O.I.M., ia cuvantul d-nul primar Stefan Ionel Robert care aduce la 
cunostinta faptul ca suntem parteneri cu  orasul Voluntari si comuna Tunari 
in proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, pentru care s-a 
semnat contractul de finantare din fonduri europene nerambursabile. 

In cadrul acestui proiect,  cofinantarea UAT Stefanestii de Jos de 1% 
din valoare investitiei, mai precis fiind vorba de 6.097, 82 lei. 

Se solicita opiniile d-lor consilieri. 
D-nul consilier Rababoc Anghel intervine, sustinand ca este necesara 

urgentarea acestui proiect , fiind vital ; cofinantarea este o obligatie 
adiacenta finantarii nerambursabile. 

Dnul presedinte de sedinta il sustine pe d-nul consilier Rababoc 
Anghel, mentionand ca foarte putini gospodarii au acces la alimentarea cu 
apa. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 
privind aprobarea cofinantarii UAT Stefanestii de Jos in cadrul P.O.I.M. 
extindere si modernizare retea apa si canalizare, alaturi de UAT Voluntari si 
UAT Tunari. 

Urmatorul punct pe ordinea de zi este Proiect hotarare aprobare 
strategie dezvoltare locala 2016-2020. 

Avand in vedere cerintele actuale, pentru obtinerea de finantari, atat 
din fonduri guvernamentale cat si externe, pentru proiecte de dezvoltare 
locala, este necesara identificarea investitiilor propuse si cuprinderea lor intr-
o strategie de dezvoltare a comunitatii pentru urmatorii 4 ani. 

Se solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. Consilier Anghel Rababoc reitereaza ideea ca un proiect de 

investitii nu poate primi finantare externa bugetului local daca nu este 
cuprins in aceasta strategie, fiind sustinut in opinia sa de catre dl. Primar, 
Robert Ionel Stefan. 



Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 
privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a UAT Stefanestii de Jos 
pentru perioada 2017-2020. 

Urmatorul punct pe ordinea de zi discutat este proiectul de hotarare 
privind acordarea subventiei de 50% la abonamentul lunar de transport 
pentru elevii din invatamantul obligatoriu si liceal acreditat/autorizat, care 
domiciliaza pe raza comunei Stefanestii de Jos si urmeaza cursuri scolare 
intr-o alta localitate. 

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

privind acordarea subventiei de transport descrise mai sus. 
La ultimul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare 

privind acordarea sumei de 250.000 lei sub forma de sprijin financiar acordat 
de la bugetul local Parohiei “Sf. Parinti Ioachim si Ana”, sat Boltasu, 
reprezentand completarea contributiei proprii a parohiei pentru finalizarea 
construirii lacasului de cult, conform indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei, atasati cererii. 

D-na Laura Bulgaru, inspector contabil, informeaza ca, in acest 
moment, in bugetul local sunt prevazuti 300.000 lei pentru sprijin financiar 
pentru culte ; din acestia 50.000 lei sunt programati pentru a acoperi facturile 
de utilitati ale parohiilor, iar restul de 250.000 lei sunt propusi a fi acordati 
Parohiei Sf. Parinti Ioachim si Ana, pentru a acoperi o parte din fondurile 
necesare lucrarilor de finalizare a lacasului de cult, conform indicatorilor 
tehnico-economici atasati si autorizatiei de construire. Parohia beneficiara va 
trebui sa prezinte documente justificative pentru modul de cheltuire a 
sprijinului financiar acordat. 

Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la 
vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea 
privind acordarea sumei de 250.000 lei sub forma de sprijin financiar acordat 
de la bugetul local Parohiei “Sf. Parinti Ioachim si Ana”, sat Boltasu, 
reprezentand completarea contributiei proprii a parohiei pentru finalizarea 
construirii lacasului de cult, conform indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei, atasati cererii. 

La punctul « Diverse » se discuta cererile adresate Consiliului local si 
alte probleme de interes general : 

La interventia d-lui consilier Costache Virgil, in legatura cu situatia 
locurilor de casa atribuite conform Legii nr.15/2003 si a situatiei persoanelor 
indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru coeficientul de 
reducere, precum si a aplicarii sentintelor judecatoresti, d-nul primar 
informeaza  consilierii prezenti in legatura cu demersurile facute de comisia 
locala de fond funciar Stefanestii de Jos  in vederea rezolvarii acestor 
probleme.  



In acest sens d-nul preseinte de sedinta, acorda cuvantul d-lui avocat 
Radu Valentin penru a detalia si a explica din punct de vedere tehnic, situatia 
juridica a  reconstituirii dreptului de proprietate . 

Astfel, acesta arata ca s-au efectuat demersuri dupa cum urmeaza : 
- s-au inaintat propuneri catre Comisia Judeteana de fond funciar 

Ilfov, pentru diminuarea Anexei 16 de la suprafata de aprox. 353 
ha la 44 ha islaz; dupa emiterea hotararii de diminuare a Anexei 16 
de catre Comisia judeteana de fond funciar Ilfov, se va inainta 
propunere de emitere a Ordinului Prefectului pentru suprafata de 
44 ha islaz ; din diferenta ramasa de 309 ha, se va inainta 
propunere de validare a Anexei 25 (dupa reconversia Anexei 23 si 
a reverificarii tuturor actelor care au stat la baza validarii acesteia) 
pentreu persoanele carora li s-a retinut coeficientul de 10% la 
reconstituirea dreptului de proprietate in baza legii 18/1991 ; se va 
inainta propunerea de validare in anexele corespunzatoare a 
suprafetelor de teren ce nu au fost reconstituite lacasurilor de cult. 

- Pentru suprafata ramasa , se va inainta propunere de inscriere in 
anexa corespunzatoare, in vederea emiterii titlului de proprietate, 
in beneficiul comunei. Dupa emiterea titlului de proprietate se va 
proceda la incheierea de contracte de concesiune cu persoanele 
indreptatite, pentru locuri de casa 

In aceste conditii, Presedintele de sedinta solicita opinia d-lor 
consilieri asupra propunerii de diminuare a suprafetei de islaza a UAT 
Stefanestii de Jos, in modul si pentru obiectivele prezentate mai sus. 
Consiliul local, in unanimitatea sa, ia act de aceasta propunere si o sprijina, 
considerand aceasta o cale de rezolvare a problemei locurilor de casa la 
nivelul comunei si a restituirii restului de proprietate funciara catre cei 
indreptatiti. 

Se propune infiintarea unui club sportiv multidisciplinar, la nivelul 
comunei, avand ca unic asociat Consiliul local Stefanestii de Jos, cu 
finantare de la bugetul local ; documentatia urmeaza a fi elaborata si 
discutata intr-o sedinta viitoare. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
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