
PROCESVERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI, 25.05.2020 LA ŞEDINŢA ORDINARĂ A 
CONSILIULUI LOCAL 

ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

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

Se dă citire stenogramei/procesului-verbal şi a minutei şedinţei anterioare 
din data de 13.05.2020. 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 cofinanţării cheltuielilor nee lig ibile pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de 
Jos, judeţul Ilfov". Se supune la vot. Se votează cu "pentru"de 9 consilieri. Se 

abţin doamna consilier Gheorghe Luiza, domnul consilier Dincă Viorel, domnul 
consilier Pavel Gheorghe şi domnul consilier Gheorghe Cristian. Domnul 

consilier Pavel Gheorghe se abţine, deoarece nu sunt utilităţile trase la limitele de 

proprietate. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, privind proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de acordare ale burselor de merit acordate 
elevilor din învăţământul gimnazial de stat din unităţile de învăţământ de pe raza 

comunei Ştefăneştii de Jos,jud. Ilfov. Domnul consilier Pavel Gheorghe propune 

prin amendament pentru media I O, merite deosebite la învăţătură suma de 2000 

lei, media 9.50 - 9.99, suma de 1000 lei, media 9.00 - 9.49 suma de 700 lei, 
media 8.50 - 8.99 suma de 500 lei, iar pentru rezultate deţinute la olimpiade, locul 
I sum a de 3000 Lei , locul IT sum a de 2500 Lei şi Jocul III sum a de 2000 lei. 

Domnul comsilicr Ghcorgl1i~a M irccii propune prin amenctamem pentru 
merite deosebite sumele pentru media l O, suma de 1500 lei, pentru media 9.50 -

9.99 suma de 750 lei , pentru media 9.00 - 9.49 suma de 500 lei, pentru media 

8.50 - 8.99 suma de 350 lei, iar pentru rezultatele obţinute la olimpiade, pentru 
locul I suma de 2000 lei, locul II suma de 1750.00 lei şi locul III 500 lei. Se 

supune la vot primul amendament al domnului consilier Pavel Gheorghe. Se 

votează cu "pentru" de doamna consilier Gheorghe Luiza, de domnul consilier 

Bică Marin, de domnul consilier Gheorghe Cristian, de domnul consilier Pavel 
Gheorghe şi de domnul consilier Dincă Viorel. Se votează împotrivă de către 8 
consilieri. Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier 
Gheorghiţă Mircea. Se votează cu "pentru" de cei 8 consilieri care au votat 



f 
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împotriva primului amendament. Se abţin doamna consilier Gheorghe Luiza, 
domnul consilier Bică Marin, domnul consilier Gheorghe Cristian, domnul 
consiljer Pavel Gheorghe şi domnul consilier Dincă Viorel. 

Punctul doi al ordinii de zi, a fost votat cu amendamentul domnului 
consilier Gheorghiţă Mircea. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, respectiv DIVERSE. 
Se aduce în discuţie solicitarea numărul 10002/25.05.2020. Se va lua 

legătura cu societatea Agromec în vederea soluţionării acestor probleme. 
De asemenea, se aduce în discuţie adresa numărul 9444/ 15.05 .2020. Se va 

formula răspuns cu faptul că nu este interesat Consiliul local de această 

colaborare. 
Se declară şedinţa închisă. 
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