
PROCES VERBAL 
 

INCHEIAT ASTAZI, 31.01.2018, 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, 
Gheorghita Mircea, Gheorghe Cristian, Ilie Ionel, Mihaila Marius, Nae 
Constantin, Pavel Gheorghe, Petrica Ion, Pirvu Ion, Parvu Gheorghe, Radu 
Valentin, Vasile Norel. 
 Se solicita propuneri pentru presedintele de sedinta. 

Dl. consilier Radu Valentin propune pe dl. consilier Alexandru Cristian. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti dl. Alexandru Cristian preia 

conducerea sedintei. 
          Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei secretar care da citire procesului 
verbal al sedintei anterioare. Se constata necesitatea corectarii procesului verbal 
in sensul precizarii faptului ca la sedinta anterioara au fost prezenti majoritatea 
consilierilor locali in functie (cu precizarea numelor acestora) si nu unanimitatea, 
asa cum in mod eronat s-a consemnat. 
 Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal al 
sedintei anterioare si sigilarea dosarului. Se abtine de la vot dl. consilier Pavel 
Gheorghe. 
 Dl. primar propune Consiliului local suplimentarea ordinii de zi cu 
urmatorul punct : 

- Proiect hotarare aprobare strategie si plan achizitii publice 2018 ; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. Macesului ; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. Castanului ; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. Dudului ; 
- Proioect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. 

Stanjeneilor. 
Se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilirilor prezenti se aproba suplimentarea 

ordinii de zi. 
Dl. primar supune aprobarii Consiliului local ordinea de zi a sedintei, 

astfel : 
- Proiect hotarare aprobare alegere presedinte de sedinta ; 
- Proiect hotarare aprobare participare UAT Stefanestii de Jos infiintare 

Asociatie Sportiva Olimpic Stefanesti ; 
- Proiect hotarare aprobare infiintare Asociatie Sportiva Olimpic 

Stefanesti ; 



- Proiect hotarare aprobare plan actiuni interes local beneficiari lg. 
416/2001 pentru anul 2018 ; 

- Proiect hotarare aprobare retea scolara 2018-2019 ; 
- Proiect aprobare actualizare dimensiune drumuri ; 
- Proiect hotarare aprobare strategie si plan achizitii publice 2018 ; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. Macesului ; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. Castanului ; 
- Proiect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. Dudului ; 
- Proioect hotarare aprobare indicatori tehnico-economici str. 

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

sedintei. Dl. consilier Pavel Gheorghe precizeaza ca nu este de acord cu ordinea 
de zi si cu nici un proiect de hotarare, intrucat nu i s-au pus la dispozitie 
informatiile solicitate desPre achizitiile publice ale primariei si paraseste sedinta. 

La primul punct al ordinii de zi, se discuta oportunitatea participarii UAT 
Stefanestii de Jos la infiintarea Asociatiei Sportive Olimpic Stefanesti. 

Se au in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate. 
Se solicita inscrieri la cuvant. 
Dl. consilier Mihaila Marius precizeaza ca implicarea in viata sportiva a 

localitatii va oferi tinerilor si altor persoane interesate oportunitatea de a desfasura 
o activitate sportiva intr-un cadru organizat. 

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

participarea UAT Stefanestii de Jos la constituirea Asociatiei Sportive Olimpic 
Stefanesti. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta infiintarea Asociatiei Sportive 
Olimpic Stefanesti. 

Se au in vedere documentele care insotesc proiectul de hotarare. 
Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

infiintarea Asociatiei Sportive Olimpic Stefanesti. 
In continuare se discuta proiectul de hotarare privind planul de actiuni de 

interes local in anul 2018 pentru beneficiarii de venit minim garantat. Se au in 
vedere expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate. 

Dl. consilier Petrica Ion solicita sa se faca dovada prestarii acestor ore de 
munca de catre beneficiarii de venit minim garantat. 

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

planul de actiuni pentru anul 2018 pentru beneficiarii venitului minim garantat. 
In continuare, se discuta proiectul de hotarare privind reteaua scolara pentru 

anul 2018 – 2019. 



Asa cum reiese din avizul Inspectoratului Scolar Ilfov, pe raza localitatii 
Stefanestii de Jos isi desfasoara activitatea o unitate de invatamant prescolar de 
stat (gradinita Zorilor), o unitate scolara de stat (primara si gimnaziala) – scoala 
generala nr. 1 Stefanesti si o unitate de invatamant primara privata , situata in 
complexul Cosmopolis. 

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

reteaua scolara 2018 – 2019 in localitatea Stefanestii de Jos. 
La urmatorul punct al ordinii de zi, se discuta actualizarea dimensiunii unor 

drumuri din localitate. 
Este vorba de 4 drumuri care se regasesc in domeniul public al comunei 

Stefanestii de Jos, cu urmatoarele date de identificare : 
- Strada Stadionului (formata din DS 937, DE 53, DE 53/1 si DE 132) de 

965 ml; 
- DE 45 de 1860 ml; 
- DE 30/1 de 2225 ml; 
- Strada Violetelor (DS 1620) de 560 ml. 
Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind 

aprobarea dimensiunii drumurilor descrise mai sus. 
In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei si 

a planului de achizitii publice pentru anul 2018. S-au avut in vedere expunerea de 
motive si raportul de specialitate. Aceste documente sunt indispensabile bunei 
planificari si desfasurari a achizitiilor publice pentru anul in curs. 

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

de la vot dl. consilier Gheorghe Cristian. 
In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru strada Macesului. Acesti indicatori au fost 
déjà probati in anul 2017, alaturi de alte obiective de investitii. Pentru a facilita 
prcesul de achizitie publica se propune aprobarea lor individual. 

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

privind indicatorii tehnico-economici strada Macesului. 
In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru strada Castanului. Acesti indicatori au fost 
déjà probati in anul 2017, alaturi de alte obiective de investitii. Pentru a facilita 
prcesul de achizitie publica se propune aprobarea lor individual. 

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

privind indicatorii tehnico-economici strada Castanului. 
In continuare se discuta proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru strada Dudului. Acesti indicatori au fost 



déjà probati in anul 2017, alaturi de alte obiective de investitii. Pentru a facilita 
prcesul de achizitie publica se propune aprobarea lor individual. 

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

privind indicatorii tehnico-economici strada Dudului. 
La ultimul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru strada Stanjeneilor. Acesti 
indicatori au fost déjà probati in anul 2017, alaturi de alte obiective de investitii. 
Pentru a facilita prcesul de achizitie publica se propune aprobarea lor individual. 

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

privind indicatorii tehnico-economici strada Stanjeneilor. 
La punctul DIVERSE se discuta probleme generale supuse atentiei 

Consiliului local. 
Dl. viceprimar Gheorghita Mircea propune elaborarea unui proiect de 

hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare pentru tinerii care implinesc 
18 ani, tinerilor casatoriti, mamelor cu mai multi copii, persoanelor care implinesc 
100 ani, cuplurilor cu 50 de ani de casatorie, etc. 

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

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                          SECRETAR COMUNA, 
 
C. ALEXANDRU                                                    I. TUDOR 

 
  
 

 
 


