
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ILFOV 

COMUNA STEFANESTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

din data 05.06.2013 

 

 

Consiliul local al Comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de  

05.06.2013, 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Stefanestii de Jos; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 

 Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local; 

 Prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, 

Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, prin aplicarea cu proiectul ”Îmbunătatirea calitatii serviciilor oferite 

populatiei pentru utilizarea Registrului agricol,” Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării 

de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 

  În temeiul art.36, alin.2, lit.”e”şi alin.7, lit.”c”, alin.9 precum şi art.45 din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Se aprobă asocierea U.A.T. comuna Stefanestii de Jos prin Consiliul Local, cu U.A.T. 

Judeţ Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov, 

în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - 

„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, prin aplicarea cu proiectul 

”Îmbunătatirea calitatii serviciilor oferite populației pentru utilizarea Registrului agricol,” 

Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar”, ce se va materializa prin semnarea unui acord de parteneriat 

între părţi, potrivit Ghidului solicitantului. 

Art.2. – Se împuterniceşte dl. Rababoc Anghel, primar al comunei Stefanestii de Jos, 

cetăţean român, născut la data de 15.08.1952 în Talpa, judeţul Teleorman, domiciliat în Stefanestii 

de Jos, sat Stefanestii de Jos, str. Soarelui nr. 7 bloc C5 ap. 3, posesor al CI seria IF  nr. 258024 

eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 14.07.2010, să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos, Acordul de parteneriat, conform modelului anexat. 

Art.3. - Primarul comunei,  prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                SECRETAR COMUNA, 

GHEORGHE CRISTIAN                                                                  IULIA TUDOR 

 

Consilieri prezenti:  14 

 

Cu un numar de __14__ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 


