
PROCESVERBAL 

INCHEIAT ASTĂZI, 14.02.2020 LA ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A 
CONSILIULUI LOCAL 
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

Se constată prezenţa a 1 O consilieri din 13 consilieri în funcţie. Au asistat 
la şedinţa publică următoarele persoane: Gheorghe Mircea, Dumitrache Zeida 
Claudia, Dumitru Marius. 

Se dă citire procesului-verbal şi minutei şedinţei anterioare din data de 
31.01.2020: Se supune la vot. Se votează cu "pentru" in unanimitate. 

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se votează cu "pentru" în 
unanimitate. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi, privind proiectul de hotărâre pentru 
înfiinţarea unui cimitir în satul Boltaşi, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. 
Domnul avocat Ionescu Gabriel aduce la cunoştinţă domnilor consilieri procedura 
de înfiinţare a cimintirului potrivit Legii nr. 102/2014 şi ale OUG 57/2019. 
Domnul avocat aduce la cunoştinţă faptul că terenul poate fi trecut din domeniul 
public în domeniul privat în vederea încheierii unui contract de folosire gratuită, 
<lupa modificarea HG 930/2002. Se supune la vot. Se votează cu "pentru" în 
unanimitate. 

Se dă citire celui de-al doilea punct al ordinii de zi, privind proiectul de 
hotărâre pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţa de 67 mp cu destinaţia Oficiu 
Poştal - servicii publice CAEN 531 O. Domnul consilier Gheorghiţă Mircea 
sesizează faptul că s-a omis înscrierea în Anexă a monedelor sumei solicitate 
pentru închiriere, precum şi faptul că trebuie menţionat cursul euro din data 
semnării contractului. Se vor rectifica documentele ataşate hotărârii. Se supune 
la vot. Se votează cu "pentru" în unanimitate. 

Se trece la punctul 3, respectiv DIVERSE. 
Se pune în discuţie solicitarea domnului Năstase Stelian, privind 

organizarea botezului din data de 30 mai 2020. Doamna Secretar aduce la 
cunostinţă că în acea dată ar trebui organizată "Ziua Copilului". Totodată, ar 
trebui respectată hotărârea Consiliului Local prin care a fost posibilă închirierea 
parcării până la înfiinţarea Clubului Sportiv. Se va modifica hotărârea de 
Consiliu, în situaţia în care domnii consilieri vor dori să-i lase să organizeze până 
la începerea competiţiilor, respectiv 01.09.2020, precum şi în cazul în care nu 
sunt alte evenimente organizate de autorităţile publice locale şi cele din 
subordine. Se supune la vot. Se votează cu "pentru" în unanimitate. 



Se va formula răspuns în acest sens şi doamnei Snuche Ramona Gabriela 
(prin cererea înregistrată cu numărul 2460/04.02.2020) şi doamnei Radu Ana ( 
prin cererea înregistrată cu numărul 2829/10.02.2020). 

Se discută cererea numărul 3245/13.02.2020 a domnului Tiberiu Popescu. 
Doamna Secretar aduce la cunoştinţă faptul că azi a luat legătura telefonic cu 
reprezntanţii Complexului Cosmopolis si ASPA IVET' S, pentru a-i pune în 
legătură în vederea semnării între aceştia a unui contract, deoarece fiind domeniul 
privat, nu poate primăria să ridice câinii fără stăpân. 

Se discută cererea nr. 2953/11.02.2020 a policlinicii S.C. Liberty Medical 
Central S.R.L. Pentru realizarea lucrărilor de recompartimentare este necesară 
realizarea unei expertize tehnice întocmită de un expert tehnic atestat la domeniul 
A 1, iar ulterior expertizei tehnice se va întocmi proiectul tehnic de realizare 
recompartimentarilor, care va ţine cont de recomandările din expertiza tehnică. 

Cheltuielile privind lucrările de recompartimentare vor fi suportate de 
concesionar. Prin realizarea lucrărilor de recompartimentare ca urmare a 
întocmirii proiectului tehnic, cu respectarea condiţiilor din raportul de expertiză 
tehnică, nu se vor diminua suprafeţele cabinetelor de lucru ale medicilor de 
familie. 

Se va urmări , în principal, prin recompartimentare înfiinţarea unui cabinet 
stomatologic, având în vedere că pe raza comunei nu există nici unul în prezent. 
S-au prezentat din partea concesionarului doamna Ene Daniela si doamna Radu 
Mihaela, care au precizat domnilor consilieri că au un acord cu medicii de familie 
pentru micşorarea spaţiilor de lucru a acestora cu aproximativ 1 O m2

, ca urmare a 
recompartimentării, deoarece recompartimentarea se impune datorită normelor 
legale în vigoare, situaţia de fapt fiind constatată de inspectorii DSP în urma 
controalelor efectuate. Se supune la vot. Se votează cu "pentru" în unanimitate. 

Se declară şedinţa închisă. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
PETRICĂ ION 

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI 
GAFTON CORINA ANDREEA 


