
PROCES VERBAL 

INCHEIAT ASTAZI, 31.07.2019 LA SEDINTA ORDINARA AL 
CONSILIULUI LOCAL 
STEFANESTII DE JOS 

 
Se constata prezenta a 12 consilieri din 13 consilieri aflati in functie.  
Se da citire suplimentarii ordinii de zi. Se supune la vot. In unanimitate se 

voteaza “pentru”. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi privind proiectul de hotarare pentru 

alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatorul mandat. Domnul consilier 
Vasile Norel il propune pe domnul consilier Mircea Gheorghita. Se supune la vot. 
Se aproba in unanimitate. 

Se trece la citirea procesului verbal al sedintei anterioare. Se supune la vot. 
In majoritate se aproba procesul verbal al sedintei anterioare. Domnul consilier 
Pavel Gheorghe se abtine, deoarece nu a fost prezent la sedinta anterioara. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, privind proiectul de hotarare pentru 
aprobarea Contului de executie a bugetului local la data de 31.12.2018.  Se supune 
la vot. In unanimitate de voturi se aproba. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, privind proiectul de hotarare pentru 
ratificarea contractului de reprezentare juridica, formularea si redactarea oricaror 
acte si cereri necesare in fata instantelor de judecata, existente si viitoare, pentru 
Primaria comunei Stefanestii de Jos si pentru intregul aparat de specialitate din 
cadrul acesteia nr. 3224/10.04.2018, incheiat cu Cabinet Individual de Avocat 
“Ionescu Gabriel”. Se supune la vot. In unanimitate de voturi se aproba.  

Se trece la puctul 4 al ordinii de zi, privind proiectul de hotarare pentru 
aprobarea modificarii Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) existent, beneficiar S.C. 
WILLBROOK CONSTRUCT S.R.L. Se supune la vot in urma explicatiilor date 
de catre domnul reprezentant al firmei, privind necesitatea aprobarii acestui 
P.U.Z. Se aproba in unanimitate. 

La punctul 5 al ordini de zi se prezinta proiectul de hotarare privind 
acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Boltasu – “Sfintii Ioachim si Ana”. 
Se supune la vot. In unanimitate de voturi se aproba.  

La punctul 6 se prezinta proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin 
financiar pentru Parohia “Sfantul Ierarh Nicolae – Stefanestii de Sus”. Se supune 
la vot. In unanimitate de voturi se aproba proiectul de hotarare. 



La punctul 7 al ordinii de zi se supune la vot proiectul de hotarare privind  
acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia “Stefanestii de Jos”. In unanimitate 
de voturi se aproba proiectul de hotarare. 

La puctul 8 al ordinii de zi se prezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea organizarii evenimentului “Ziua Comunei Stefanestii de Jos “, pe data 
de 08 septembrie 2019. Se supune la vot si in unanimitate de voturi se aproba 
proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul DIVERSE. Domnul Ilie Grigore da citire unui memoriu 
prin care doreste sa-si exprime sprijinul pentru indeplinirea unor proiecte. 

Se declara sedinta inchisa. 
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