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HOTĂRÂREA Nr. 35/30.09.2010 
 

 
Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2010, 
Având în vedere : 
- expunere de motive a primarului comunei Stefanestii de Jos 
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei, intocmit de dl. inspector Dan 
Rotaru, 
- Hotărârea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr.20/30.11.1999 privind aprobarea Plaunului 
Urbanistic General al comunei Stefanestii de Jos şi a Regulamentului local de urbanism 
- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Ordinului nr.534/2001 pentru aprobarea normelor ternice pentru introducerea 
cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art.44, art.45, art.46 si art.56 alin.1 coroborat cu alin.4 relatat la Anexa nr.1 cap 
B pct. 6 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Ordinul 839/2009 privind 
normele metodologice de aplicare a legii 50/1991, 
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local, 
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
Comunei Stefanestii de Jos şi al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Stefanestii de 
Jos, aferent PUG, cu o perioadă de 24 luni, termenul de valabilitate al acestuia fiind până în 
data de 30.11.2011. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului comunei Stefanestii de Jos; 
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei Stefanestii de Jos 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ilfov,  
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                       SECRETAR COMUNA, 
 
 
Consilieri prezenti: 12 
 
Cu un numar de __12__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 
 
 


