
PROCES VERBAL 

INCHEIAT ASTĂZI, 22.04.2020 LA ŞEDINŢA ORDINARĂ A 
CONSILIULUI LOCAL 
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

Se constată prezenţa a 11 consilieri din 13 consilieri în funcţie. 

Se dă citire stenogramei/procesului-verbal şi a minutei şedinţei anterioare, 

din data de 09.04.2020. Se supune la vot. Se votează cu "pentru" în 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 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii, 

compartimentare şi dotare a imobilului situat în Şos. Ştefăneşti nr. 131, comuna 

Ştefăneştii de Jos, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov". Se supune la vot. Se 
votează cu "pentru" în unanimitate. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, privind proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de bunuri imobile de către UAT 

- comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. Se supune la vot. Se votează cu 
"pentru" în unanimitate. 

Ca reprezentanţi ai Consiliului local sunt propuse următoarele persoane: 

domnul Bică Marin, de domnul consilier Gheorghe Cristian, domnul Vasile 
Norel, de domnul Viceprimar şi domnul Petrică Ion de doamna Gheorghe Luiza. 

Voturile au fost următoarele: pentru domnul Bica Marin - 1 vot, pentru 

domnul Vasile Norei - 6 voturi şi pentru domnul Petrică Ion - 7 voturi. Au fost 

desemnaţi membri în comisia de selecţie şi negociere domnii Vasile Norel şi 

Petrică Ion. Iar ca preşedinte al comisiei a fost desemnat domnul Petrică Ion. 
Se desemnează domnul consilier Bică Marin şi domnul consilier Chiru 

Ionel ca supleanţi, iar domnul consilier Bică Marin va suplini preşedintele în 

cazul în care acesta nu poate fi prezent. Se votează cu "pentru" în unanimitate. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, privind proiectul de hotărâre pentru 
trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Ştefăneştii de Jos. Se supune la vot. Se votează cu "pentru" în unanimitate. 

Se trece la punctul patru, respectiv DIVERSE. 
Domnul Preşedinte de şedinţă aduce la cunoştinţă Consiliului local că se 

aplică sancţiunea disciplinară pentru absenţe repetate, domnilor consilieri Pavel 
Gheorghe şi Dincă Viorel. 

Se aduce în discuţie solicitarea înregistrată în cadrul primăriei cu numărul 
7801/21.04.2020. Domnul Administrator public aduce la cunoştinţă domnilor 



consilieri că nu poate interveni Consiliul local decât dacă locatarii îşi înfiinţează 
asociaţie de locatari/proprietari. Se va formula un răspuns în acest sens. 

Se aduc în discuţie urmatoarele solicitări: numărul 7323/10.04.2020, 
numărul 720/08.04.2020, numărul 7249/09.04.2020. La punctele 3, 4 şi 5 se va 
formula răspuns, conform regulamentului votat în şedinţa de astăzi. 

Doamna consilier Gheorghe Luiza aduce la cunoştinţă Consiliului că 
Societatea de salubrizare Supercom nu colectează corespunzător gunoiul. Se 
solicită invitarea acestora în şedinţa următoare pentru lămuriri. 

Domnul Viceprimar propune o acţiune de ecologizare pe domeniul public 
cu Societatea de Gospodărie. Consiliul local votează cu "pentru" în unanimitate. 

A vând în vedere Hotărârea numărul 5/2Ş .03 .2020 a CLSU Ştefăneştii de 
Jos, Consiliul local îşi dă acordul pentru continuarea acţiunilor de sprijinire a 
persoanelor prevăzute în hotărâre. 

Se declară şedinţa închisă. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
PETRICĂION 

SECRETAR GENERAL UAT 
GAFTON CORINA ANDREEA 


