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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 

  
                      

HOTĂRÂREA NR. 38/26.09.2011 
 
Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
26.09.2011  
Având în vedere:  

 Iniţiativa Primarului exprimată prin Expunerea de motive,   
 Raportul de specialitate al secretarului comunei 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local 
 Prevederile O.U.G. nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii  şi luând în considerare prevederile art. 1 alin (1), (3) lit. a) 
şi (7), art. 2 alin (1) şi (3), art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin (1) lit. a) din H.G. nr. 251/2011, 
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din 
cadrul Programului naţional de dezvoltare. 

 Raportat la prevederile art. 12 alin (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998, privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (4)  şi art. 45, alin.(2), lit. a) şi d) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a terenului aferent  realizării obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Stefanestii de Jos”, aflat în domeniul public al comunei Stefanestii de 
Jos, pe durata realizării investiţiei prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii ( 
P.N.D.I.). 
 Obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Stefanestii 
de Jos” cuprinde urmatoarele drumuri comunale, incluse in proiect, conform  masuratorilor 
anexate: 

- str. Dudului (lungime 867 metri); 
- str. Paltinului (lungime 222 metri); 
- str. Macesului (lungime 343 metri); 
- str. Castanului (lungime 600 metri); 
- str. Plopului (lungime 235 metri); 
- str. Timisoara (lungime 755 metri); 
- str. Orsova (lungime 200 metri); 
- str. Fagaras (lungime 1273 metri); 
- intrarea Fagaras (lungime 218 metri); 
- intrarea Fagaras (230 metri); 
- str. Scolii (de facto str. Tuberozelor) (662 metri); 
- str. Stadionului (796 metri); 
- str. Freziilor (221 metri); 
- str. Stanjeneilor (320 metri) 

 



                 (2) Terenul menţionat la art. 1 alin (1) este liber de orice sarcini şi nu se află în 
litigii. 
  
 Art.2. Predarea – primirea se va face pe bază de Protocol încheiat între beneficiar, comuna 
Stefanestii de Jos, reprezentat de dl. primar Rababoc Anghel şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.2 la Normele Metodologice 
aprobate prin H.G. nr.  251/2011. 
       
 Art.3. Se mandatează Primarul comunei Stefanestii de Jos, domnul Rababoc Anghel,  să 
semneze Protocolul  de predare-primire al imobilului menţionat la art.1 alin.(1), care astfel va 
trece, de la data semnării protocolului, în administrarea M.D.R.T. pe durata realizării 
obiectivului de investiţie în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI); 
  
Art.4.  La finalizarea lucrărilor, terenul care face obiectul protocolului va fi predat comunei 
Stefanestii de Jos. 
  
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Primarul comunei 
Stefanestii de Jos. 
  
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, precum şi 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, constituindu-se parte integrantă din 
documentaţia necesară care stă la baza solicitării de realizare a investiţiei din cadrul  
proiectului prioritar al Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.). 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                          SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 
 
Cu un numar de ___12__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 

 
   
  


