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PROCES VERBAL 

INCHEIAT ASTAZI, 31.10.2019 LA SEDINTA ORDINARA A 
CONSILIULUI LOCAL 
STEFANESTII DE JOS 

Se constata prezenta a 12 consilieri din 12 consilieri in functie. 
Se da citire procesului-verbal al sedintei anterioare din data de 08.10.20 19. 

Se supune la vot. Se voteaza cu „pentru" de 1 O consilieri. Domnul consilier Pavel 
Gheorghe si domnul consilier Gheorghe Cristian se abtin. 

Se da citire suplimentarii ordinii de zi. Se supune la vot. Se voteaza cu 
"pentru" în unanimitate. 

Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se voteaza cu "pentru" in 
unanimitate. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi, respective proiectul de hotarare privind 
atribuirea denumirii "strada Linia de Centura" destinata circulatiei publice 

carosabile situata in zona industriala a comunei Stefanestii de Jos si a 

Complexului Rezidential „Cosmopolis" . Se supune la vot. Se voteaza cu „pentru" 

de 1 O consilieri. Voteaza "im potriva" domnul consilier Pavel Gheorghe, domnul 

consilier Gheorghe Cristian se abtine. Domnul consilier Pavel Gheorghe nu este 

de acord, deoarece nu s-au pus la dispozitie acte doveditoare pentru viitoarea 
strada „Linia de centura" . 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, privind proiectul de hotarare pentru a 
doua rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Stefanestii de 
Jos pentru anul 2019. Se supune la vot. Se voteaza cu „pentru" in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, privind proiectul de hotarare pentru 

adoptarea si aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de Societatea 
Gospodarie Stefanesti SRL catre populatie si agentii economici . Se supune la vot. 
Se voteaza cu „pentru" in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, privind proiectul de hotarare pentru 
acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia "Boltasu - Sfintii Ioachim si Ana. 

Se supune la vot. Se voteaza cu „pentru" in unanimitate. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv proiectul de hotarare privind 

alegerea presedintelui de sedinta. Domnul consilier Gheorghita Mircea ii propune 

pe domnul consilier Cristian Alexandru. Se supune la vot. Se voteaza cu „pentru" 
in unanimitate. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi , respectiv DIVERSE. 
1. Doamna Alina Alionescu, reprezentant al societatii Euro Apavol 

S.A. a raspuns invitatiei pentru a oferi raspunsuri la intrebarile domnilor 
consilieri. 



Domnul consilier Gheorghe Cristian intreaba de ce societatea nu a investit 

in modernizare, avand in vedere ca s-au bransat mai multe locuinte la sistemul de 

apa potabila, vara nefiind apa suficienta. Doamna Alionescu recomanda ca apa 

sa fie folosita pentru baut, nu pentru udat, spalat masina, etc. 

Domnul consilier Bica Marian intreaba de ce achita „pausal" 14 metri cubi, 

daca la robinet nu vin 14 metri cubi. 

Datorita consumului foarte mare pe perioada verii, apa este insuficienta 
pentru ca nu este folosita pentru destinatia de consum, spune doamna Al ionescu. 

Domnul consilier Bica Marian solicita lamuriri cu privire la costul de 800 

lei a apometrului sinu 450 lei cum se discutase intr-o sedinta anterioara. 

Doamna Alionescu spune ca a existat o decizie verbala de ajutor pentru 

cetatenii comunei, a domnului Director al societatii. 

Doamna Alionescu sustine ca in anul 2014 a fost delegat serviciul de 
alimentare cu apa si canalizare, iar tarifele au fost stabilite la nivelul anului 2014, 

neexinstand alte modificari. lnvestitiile nu se fac de catre operator, iar reteaua o 
face comuna. 

La urmatoare sedinta a Consiliului local va fi invitat domnul Director 

Condrache, propunerea fiind facuta de domnul consilier Pavel Gheorghe. 

Se da citire adresei numarul 107l6/CD/24.10.2019 inregistrata in cadrul 

Primariei comunei Stefanestii de Jos cu numarul 20814/28.l0.2019. Se va astepta 

raspuns de la Institutia Prefectului - Judetul Ilfov. 
2. Se ia in discutie solicitarea doamnei Andreas Vasilica, numarul 

20097/17.10.2019 cu privire la sponsorizarea unui cuantum din taxa ce trebuie 

platita de fiecare familie catre lacasele de cult. 

Conform legii cultelor nr. 489/2006, taxa de cult este o taxa stabilita de 

organul de conducere al cultului. 
Domnii consilieri vor analiza solicitarea doamnei Andreas Vasilica si in 

sedinta viitoare vor stabili daca se aproba sau nu, în functie de valorile care vor 

putea sau nu sa fie suportate de la bugetul local, in conditiile legilor in vigoare. 

3. Domnul consilier Bica Marian propune achizitionarea unui teren de 

1600 mp (800+800 mp) situati pe DJ 200 in vecinatatea Parohiei Sfintii Ioachim 

si Ana pentru constituirea unei unitati de invatamant. Totodata, propune 

achizitionarea a 3000 mp situati pe str. Branduselor, intersectie cu str. Mimozelor 

pentru construirea unui teren de sport. In acest sens a prezentat 2 plase. 

Se declara sedinta inchisa. 

PRESEDINTE SEDINT A 

GHEORGHITA MIRCEA 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON CORINA ANDREEA 


