
PROCES VERBAL 

ȊNCHEIAT ASTĂZI, 10.07.2020 LA ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A 
CONSILIULUI LOCAL 
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

 
Se constată prezenṭa a 11 consilieri din 12 consilieri ȋn funcṭie. Se dă citire 

procesului verbal şi minutei şedinṭei anterioare din data de 30.06.2020. Se supune 
la vot. Se votează cu ”pentru” de către 10 consilieri. Domnul consilier Pavel 
Gheorghe se abṭine, deoarece nu a fost prezent. 

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se votează cu ”pentru” ȋn 
unanimitate. 

Se dă citire primului proiect al ordinii de zi, privind proiectul de hotărâre 
pentru alegerea președintelui de ședință. Doamna consilier Gheorghe Luiza ȋl 
propune pe domnul consilier Pȋrvu Gheorghe. Se supune la vot. Se votează cu 
”pentru” ȋn unanimitate. 

Se dă citire celui de-al doilea proiect al ordinii de zi, privind proiectul de 
hotărâre pentru acceptarea donației, în domeniul public, a unui imobil cu 
destinație școală. Se supune la vot. Se votează cu ”pentru” ȋn unanimitate. 

Se trece la punctul al treilea al ordinii de zi, privind proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții 
“împrejmuire teren și realizare platformă tehnologică betonată din strada 
Protecția plantelor – comuna Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov. Platforma tehnologică 
(garaj) va fi folosită ca bază administrativă a Societăṭii Gospodărie Ştefăneşti 
SRL. Aceasta nu va avea ca destinaṭie depozitare deşeuri menajere.  Se supune la 
vot. Se votează cu ”pentru” de 8 consilieri. Votează ȋmpotrivă domnul consilier 
Gheorghe Cristian, domnul consilier Pavel Gheorghe şi doamna consilier 
Gheorghe Luiza. Domnul consilier Pavel Gheorghe votează ȋmpotrivă, deoarece 
consideră că nu este zonă industrială, traficul ȋn zonă se va intensifica, se va polua 
aerul, deoarece se află ȋn proximitatea unui cartier de locuinṭe. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi şi anume DIVERSE: 
Domnul consilier Pavel Gheorghe propune ca baza operaṭională să fie 

amplasată ȋn izlazul comunal aflat ȋn zona spre comuna Dascălu, pe şoseaua 
Ştefăneşti la ieşirea din comună. 

Doamna consilier Gheorghe Luiza propune iniṭierea unei extinderi de 
iluminat stradal pe strada Zborului, ȋn cartierul nou din satul Ştefăneştii de Sus. 

Domnul consilier Pavel Gheorghe solicită un raport din partea policlinicii 
Liberty Medical Center cu privire la numărul de teste ”Covid” efectuate.  



Domnul consilier Gheorghe Cristian solicită lista oficială a angajaṭilor 
Societăṭii Gospodărie Ştefăneşti SRL şi a Clubului Sportiv, deoarece aceasta 
trebuie sa fie semnată şi ştampilată de către reprezentanṭii legali. 

Se declară şedinṭa ȋnchisă. 
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