PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 27.11.2008, la sedinta ordinara a Consiliului local
Stefanestii de Jos – Ilfov
Dl. consilier Dinca Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si constata
prezenta in sala a majoritatii consilierilor.
Presedintele de sedinta, dl. consilier Pirvu Aurel, supune aprobarii
consiliului local suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare:
- proiect hotarare aprobare donatie teren;
Se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea
ordinii de zi.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consilierilor ordinea de zi a
sedintei, astfel:
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget;
- Proiect hotarare aprobare mentinere situatie plan ocupare functii
publice 2009;
- Proiect hotarare aprobare aplicare proiect informatizare si protocol de
asociere;
- Proiect hotarare aprobare donatie teren;
- Diverse
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba ordinea de zi a
sedintei.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-rei secretar, care prezinta procesul
verbal al sedintei anterioare.
Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri daca continutul
procesului verbal reflecta problemele discutate la sedinta anterioara.
Cu privire la acest fapt , s-a constatat ca procesul verbal al sedintei
anterioare prezinta cu veridicitate problemele supuse atentiei Consiliului local.
Se supune la vot aprobarea procesului verbal sus-mentionat si sigilarea
dosarului.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal
al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte.
La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de catre responsabilii de
resort.
Din aceste documente, reiese faptul ca rectificarea bugetului local este
impusa de includerea urmatoarelor sume:
• 243.614 RON cote defalcate din impozitul pe venit;
• 222.029 RON sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale;
• 178.699 RON impozit pe cladiri persoane juridice;

•
•
•
•
•

79.981 RON impozit teren persoane juridice;
55.017 RON transport persoane juridice;
1.077 RON taxe transport persoane juridice;
386 RON transport persoane fizice;
200 RON amenzi;

TOTAL BUGET RECTIFICAT : 11.738.217 RON
Pentru aceste sume, s-au propus urmatoarele directii de cheltuieli:
- montaj placute identificare strazi si avertismente: 20.000 RON;
- investitii scoala: 455.000 RON;
- lampi iluminat public: 100.000 RON;
- reparatii drumuri: 50.000 RON;
- organizare pom Craciun: 80.000 RON;
- servicii ROMPREST: 30.000 RON;
- ajutoare urgenta: 16.003 RON;
- alte venituri materiale: 30.000 RON;
Avand in vedere cele expuse mai sus, presedintele de sedinta solicita
inscrieri la cuvant.
Dl. consilier Parvu Aurel considera ca repartizarea sumelor acopera
nevoile de investitii, insa doreste sa se prezinte si consiliului local devizele
estimative ale cheltuielilor ce urmeaza a fi efectuate.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca suma prevazuta pentru a acoperi
investitiile la scoala este cam mare si va trebui ca fiecare cheltuiala sa fie
justificata prin deviz si constatata de comisia de receptie.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea
privind rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si alineate.
La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in domeniu.
Nemaifiind ale discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Din materialele prezentate reiese necesitatea mentinerii aprobarii planului
de ocupare a functiilor publice pe anul 2009 in primaria Stefanestii de Jos.
Conform avizului ANFP nr.1453952/27.10.2008, si a adresei Prefecturii Ilfov
nr. MC/25712/27.10.2008, consiliul local trebuie sa aprobe mentinerea situatiei
prevazute in planul de ocupare a functiilor publice la nivelul institutiei.
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Dl. consilier Parvu Aurel sustine respectarea normelor legale in domeniu
si mentinerea planului asa cum a fost el aprobat in sedinta Consiliului local din
iulie 2008.
Este de acord cu proiectul de hotarare.

Dl. consilier Dinca Nicolae considera oportun mentinerea functiilor
publice asa cum au fost ele avizate de ANFP.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea
privind mentinerea prevederilor planului de ocupare a functiilor publice in
primaria Stefanestii de Jos pentru anul 2009.
La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii de resort.
Din aceste materiale reiese faptul ca prin aplicarea la proiectul privind
implementarea unui sistem integrat de informatizare la nivelul judetului Ilfov, ca
si aprobarea unui acord de asociere intre Consiliul local Stefanestii de Jos si
Consiliul judetean Ilfov.
Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri.
Dl. consilier Joiman Nicolae considera ca prin implementarea acestui
proiect integrat de informatizare se va putea accesa instant orice informatie la
nivelul tuturor primariilor din judetul Ilfov, facilitandu-se solutionarea
problemelor cetatenilor
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. consilier Cristina Marian apreciaza ca prin implementarea acestui
proiect se economisesc fonduri importante, care vor fi suportate din bugetul
Consiliului judetean Ilfov.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea
privind aprobarea aplicarii la proiectul privind implementarea unui sistem
integrat de informatizare.
La urmatorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui
primar, iar documentele aferente au fost redactate de catre responsabilii in
domeniu.
Din materialele prezentate reiese faptul ca se supune aprobarii consiliului local
aprobarea donatiei unui teren in suprafata de 1000 mp , situat in T17 P812, cu
vecinii :
N : Roman Ahile
S : scoala generala ;
E : teren sport ;
V : DS8
teren ce urmeaza a intra in domeniul public al comunei Stefanestii de Jos –
Ilfov, urmand ca pe aceasta suprafata sa fie amplasata o sala de sport.
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Dl. consilier Stefan Niculae considera ca donatia trebuie facuta cu scutire
de raport, pentru ca terenul in cauza sa nu poate fi inclus in rezerva succesorala a
donatorului.
Este de acord cu proiectul de hotarare.

Dl. consilier Gheorghe Cristian apreciaza ca pe terenul in cauza se poate
construi o sala de sport pentru copii.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. viceprimar Paraschiv Eugen considera ca prin construirea unei sali de
sport pe terenul respectiv se ofera copiilor din comuna o sansa de a-si dezvolta
conditia fizica si la imbunatatirea starii de sanatate.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se adopta hotararea
privind incheierea aprobarea donatiei terenului in suprafata de 1000 mp catre
Consiliul local Stefanestii de Jos, in vederea construirii unei sali de sport.
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local.
Avand in vedere numarul ascendent al cererilor de ajutoare financiare, ca
si diferentele intre cuantumurile ajutoarelor de inmormantare acordate, consiliul
local a considerat urmatoarele:
- cuantumul maxim al unui ajutor de inmormantare acordat familiei unei
persoane care nu a fost beneficiar al legii 416/2001 este de 1000 RON;
- cuantumul maxim al unui ajutor de urgenta este de 1500 RON;
- o persoana nu poate beneficia de mai mult de 2 ajutoare de urgenta pe
an, decat in situatii exceptionale (calamitati naturale, situatii de viata si
de moarte);
- stabiliea cuantumului efectiv al ajutoarelor de urgenta va apartine in
totalitate primarului, in conformitate cu prevederile legale;
Urmatoarele solicitari de aprobare a autorizatiei de functionare in vederea
desfasurarii de activitati economice pe raza comunei au fost aprobate de catre
Consiliul local:
- Haralambie Ion;
- Tanasa Ioan;
- Valsan Ion;
- Dumitrache Constanta;
- Dinicu Ninel Constantin;
Dl. consilier Stefan Niculae propune analizarea posibilitatii de inchiriere a
casei parohiale pentru a se asigura spatiu pentru consilieri; de asemenea sa se
asigure pentru fiecare consilier o mapa de sedinta cu toate documentele aferente.
De asemenea, se pune problema largirii spatiului in care isi desfasoara
activitatea functionarii primariei.
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara
inchisa sedinta.
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