
PROCES VERBAL 
 

INCHEIAT ASTAZI, 12.02.2018 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 : Alexandru Cristian, Costache Virgil, 
Gheorghita Mircea, Ilie Ionel, Mihaila Marius, Nae Constantin, Petrica Ion, Parvu 
Gheorghe, Radu Valentin, Vasile Norel. 
          Presedintele de sedinta, dnul Alexandru Cristian, da cuvantul d-nei secretar 
care da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 
sedintei anterioare si sigilarea dosarului.  
     Presedintele de sedinta, dnul Alexandru Cristian  da citire ordinii de zi: 

- Proiect hotarare aprobare privind modificarea si completarea hotararii 
Consiliului local Stefanestii de Jos nr. 57/31.10.2017 privind aprobarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, prin introducerea unor 
taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice; 

- Proiect hotarare aprobare privind stabilirea unor norme de convietuire 
sociala in comuna Stefanestii de Jos si a unor sanctiuni contraventionale; 

Ordinea de zi se supune la vot. 
Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a 

sedintei.  
La primul punct al ordinii de zi, se discuta oportunitatea inchirierii terenului 

de fotbal 
Se au in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate. 
Se solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Vasile Norel precizeaza ca daca se va inchiria terenul de fotbal, 

se vor strange fonduri la bugetul local sau in bugetul echipei de fotbal. 
Domnul viceprimar considera ca este necesar acest lucru deoarece in 

prezent nu se desfasoara nicio activitate , iar baza sportiva si terenul de fotbal 
necesita bani pentru intretinere, iar inchirierea terenului de fotbal ar rezolva acest 
lucru. 

 Domnul consilier Vasile Norel propune 500 lei/ora de competitie, iar 
domnul consilier Costache Virgil propune 450 lei/ora de competitie si 350 lei 
pentru ora de antrenament, 30lei/mp reclama banner pe gradene, 400 lei /mp in 
spatiul din spatele portilor. 

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

modificarea si completarea hotararii Consiliului local Stefanestii de Jos nr. 
57/31.10.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, 
prin introducerea unor taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice 



respectiv : 500 lei/ora de competitie ,  350 lei pentru ora de antrenament, 30lei/mp 
reclama banner pe gradene, 400 lei /mp in spatiul din spatele portilor ; 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta stabilirea unor norme de 
convietuire sociala in comuna Stefanestii de Jos si a unor sanctiuni 
contraventionale; 

Se au in vedere documentele care insotesc proiectul de hotarare. 
 Domnul consilier Vasile Norel considera ca este o idee foarte buna ca toate 

HCL existente pana in prezent sa fie comasate intr-un singur act normativ pentru 
a exista o coerenta si o mai buna organizare a activitatii politiei locale. 

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

norme de convietuire sociala in comuna Stefanestii de Jos si a unor sanctiuni 
contraventionale; 
          Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara 
inchisa sedinta. 
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