
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR. 21 
DIN  30.10.2008 

 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara 
in data de 30.10.2008, 
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, ca si raportul 
de specialitate intocmit de catre responsabilul de resort, 
 Tinand cont de Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului 
local, 
 In conformitate cu prevederile art. 38 (1) si (2) litera d din legea nr. 
215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 Cu respectarea legii 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si 
completata, 
 In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala, modificata si completata, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se aproba necesitatea investitiilor si derularea tuturor actiunilor 
pentru instrumentarea „ Proiectului integrat pentru accesarea fondurilor FEADR 
in valoare de 2.5 milioane euro pentru realizarea investitiilor de infrastructura in 
canalizare, statie epurare, drumuri comunale, iluminat public Stefanestii de Jos”. 
 Art. 2 Se confirma ca actiunile de investitii specificate la art. 1 se 
incadreaza in PUG-ul comunei Stefanestii de Jos. 
 Art. 3 Se aproba achizitionarea serviciilor de consultanta, intocmirea 
documentatiilor tehnice (studii de fezabilitate, studii de teren, expertize tehnice, 
precum si intocmirea documentatiei in vederea obtierii certificatelor de 
urbanism si a avizelor pentru toate investitiile care fac parte din proiectul 
integrat mentionat la art. 1 din prezenta hotarare). 
 Art.4 Sumele necesare vor fi asigurate in limita prevederilor bugetare din 
bugetul propriu al comunei Stefanestii de Jos si prin atragerea de fonduri 
nerambursabile, inconditiile legii. 
 Art. 5 Se aproba elaborarea proiectului tehnic pentru toate actiunile de 
investitii in cel mult 4 luni de la aprobarea cererii de finantare. 



 Art. 6 Se aproba angajamentul Consiliului local Stefanestii de Jos de a 
suporta cheltuielile de intretinere ulterioare, privind implementarea proiectului 
integrat. 
 Art. 7 Se confirma ca numarul de locuitori ai comunei Stefanestii de Jos 
care vor beneficia de proiectul integrat este de 5000. 
 Art. 8 Numarul total al gospodariilor din localitate este de 1500. 
 Art. 9 „ Proiectul integrat pentru accesarea fondurilor FEADR in valoare 
de 2.5 milioane euro pentru realizarea investitiilor de infrastructura in 
canalizare, statie epurare, drumuri comunale, iluminat public Stefanestii de Jos” 
nu beneficiaza si nu va beneficia de finantare nerambursabila, integrat sau 
partial, din partea altor programe comunitare si nu va depasi contributia publica 
acordata de FEADR. 
 Art. 10 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 
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