
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
 
 
 

HOTĂRĂREA NR. 9/03.02.2014 
 

Privind modificarea domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos – Ilfov 
 
 

 Consiliul local al comunei Ştefăneştii de Jos, ȋntrunit ȋn şedinţă de lucru 
ordinară ȋn data de 03.02.2014, 
 Având ȋn vedere expunerea de motive a primarului comunei Ştefăneştii de 
Jos, precum şi raportul de specialitate ȋntocmit de responsabilul de resort, 
 Cu respectarea Avizului comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 Ţinând cont de HCL 15/26.08.1999, privind inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos, precum si de HCL 
1/2003, coroborat cu HCL 6/26.01.2009 privind nomenclatorul stradal al 
comunei Ştefăneştii de Jos, 
 Cu respectarea art. 41 alin. 5, art. 47 alin. 4 si art. 59 alin. 1 şi 2, cât şi a 
art. 61 alin. 1 şi 2 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Ȋn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Ȋn temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
Administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 Art. 1 Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 
Ştefăneştii de Jos, aprobat prin HCL nr. 15/1999, se completează cu bunurile 
prevăzute in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 
Ştefăneştii de Jos, aprobat prin HCL nr. 15/1999 se modifică după cum urmează: 
 

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 2 “denumirea bunului” devine “stradă cu 
ȋmbrăcăminte de asfalt”, coloana nr. 3 “elemente de identificare” devine 
“str. Târgu Jiu, L=384 ml, l=12 ml, suprafaţa 4.606. mp, Vest şos. 



Ştefăneşti, Est DS 155”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine 
“128.989 lei”; 

-  la poziţia nr. 2, nr. crt. devine nr. crt. 2, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte de asfalt”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Bicaz, L=407 ml, l=14 ml, 
suprafaţă 5.638 mp, Sud DS 304, Nord DS 154”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “161.403 lei”; 

- la poziţia nr. 3, nr. crt. devine nr. crt. 3, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte  macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Resita, L=201 ml, l=6 ml, 
suprafaţă 1145 mp, Vest str. Bicaz, Est str. Reşiţa”, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “65.312 lei”; 

- la poziţia nr. 4, nr. crt. devine nr. crt. 4, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Reşiţa, L=483 ml, l=6 ml, 
suprafaţă 2972 mp, Nord str. Făgăraş, Sud str. Târgu Jiu”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “130.102 lei, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr. 1/2003” 

- la poziţia nr. 5, nr. crt. devine nr. crt. 5, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte de asfalt”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str.Cernei, L=125 ml, l=10.5 ml, 
suprafaţa 1316 mp, Est str. Bicaz, Est şos. Ştefăneşti”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “36.758 lei”; 

- la poziţia nr. 6, nr. crt. devine nr. crt. 6, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte de asfalt”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Livezeni, L=138 ml, l=9 ml, 
suprafaţa 1257 mp, Est str. Bicaz, Vest şos. Ştefăneşti”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “48.788 lei”; 

- la poziţia nr. 7, nr. crt. devine nr. crt. 7, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte de asfalt”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Făgăraş, L=594 ml, l=13 ml, 
suprafaţa 7592 mp, Est DS 155, Vest sos. Ştefăneşti”, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “607.405 lei”; 

- la poziţia nr. 8, nr. crt. devine nr. crt. 8, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Sighişoara, l=532 ml, l=6.5 ml, 
suprafaţa 3543 mp, Est şos. Ştefăneşti, Vest DS 630/1”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “8.911 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 9, nr. crt. devine nr. crt. 9, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Sighişoara, L=171 ml, l=6 ml, 
suprafaţa 983 mp, Sud str. Sighişoara, Est str. Olăneşti ”, coloana 5 



“valoarea de inventar” devine “ 32.080 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ” devine Ord. 43/1997,  Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr.11, nr. crt. devine nr. crt. 11, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Olăneşti, L=519 ml, l=11 ml, 
suprafaţa 5788 mp, Nord str. Făgăraş, Sud şos. Ştefăneşti”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 173.767 lei”; 

- la poziţia nr. 12, nr. crt. devine nr. crt. 12, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Snagov, L=455 ml, l=9 ml, 
suprafaţa 4.307 mp, Nord str. Făgăraş, Sud şos. Ştefăneşti”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 157.059 lei”; 

- la poziţia nr. 13, nr. crt. devine nr. crt. 13, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Braşov, L=311 ml, l=7.5 ml, 
suprafaţa 2377 mp, Est şos. Ştefăneşti, Sud şos. Ştefăneşti”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 110.275 lei”; 

- la poziţia nr. 14, nr. crt. devine nr. crt. 14, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 541, L=66 ml, l=6 ml, suprafaţa 
380 mp, Est DS 514, Vest DS 514”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 13.924 lei”; 

- la poziţia nr. 15, nr. crt. devine nr. crt. 15, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 494, L=65 ml, l=7 ml, suprafaţa 
440 mp, Est DS 450, Vest DS 514”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 13.812 lei”; 

- la poziţia nr. 16, nr. crt. devine nr. crt. 16, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 591, L=142 ml, l=8.5 ml, 
suprafaţa 1218 mp, Est DS 577, Vest DS 637”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 28.516 lei”; 

- la poziţia nr. 17, nr. crt. devine nr. crt. 17, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Olăneşti, L=142 ml, l=6 ml, 
suprafaţa 911 mp, Est Ds 577, Sud DS 591”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 34.308 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ” 
devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 18, nr. crt. devine nr. crt. 18, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Câmpina, L=383 ml, l=8 ml, 
suprafaţa 3072 mp, Nord str. Făgăraş, Sud DS 630/1”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 75.745 lei”; 



- la poziţia nr. 19, nr. crt. devine nr. crt. 19, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 757, L=181 ml, l=6 ml, suprafaţa 
1123 mp, Sud DS 630/1, Nord DS 756 ”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “37.872 lei”; 

- la poziţia nr. 20, nr. crt. devine nr. crt. 20, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Comarnic, L=255 ml, l=9.5 ml, 
suprafaţa 2436 mp, Est DS 757, Nord str. Făgăraş”, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “ 53.467 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ” 
devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 21, nr. crt. devine nr. crt. 21, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Govora, L=296, l=10.5, suprafaţa 
3115 mp, Nord str. Făgăraş, Est str. Câmpina”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 90.223 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ”devine 
Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 23, nr. crt. devine nr. crt. 23, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 124, L=54ml, l=4 ml, suprafaţa 
238 mp, Est DS 116, Sud str. Făgăraş”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 17.822 lei”. 

- la poziţia nr. 24, nr. crt. devine nr. crt. 24, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Bisericii, L=531 ml, l=10 ml, 
suprafaţa 5241 mp, Vest Ds 299, Est Ds 116”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “77.972 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ”devine 
Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 6/2009”; 

- la poziţia nr. 25 – DS 117, nr. crt. devine nr. crt. 25, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 55.695 lei”; 

- la poziţia nr. 26, nr. crt. devine nr. crt. 26, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Făgăraş, L=220 ml, l=12 ml, 
suprafaţa 2704 mp, Nord balta Pasărea, Sud str. Făgăraş”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 75.522 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 27, nr. crt. devine nr. crt. 27, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Câmpina, L=201 ml, l=7 ml, 
suprafaţa 1350 mp, Nord Balta Pasărea, Sud str. Făgăraş”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 51.685 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 



- la poziţia nr. 28, nr. crt. devine nr. crt. 28, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Orşova, L=189 ml, l=8 ml, 
suprafaţa 1553 mp, Nord str. Craiova, Sud str. Făgăraş”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 109.162 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 30 – DS 116, nr. crt. devine nr. crt. 30, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 35.645 lei”; 

- la poziţia nr. 31, nr. crt. devine nr. crt. 31, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Bisericii, L=202 ml, l=4 ml, 
suprafaţa 872 mp, ”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 17.822 
lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea 
Consiliului local nr 6/2009”; 

- la poziţia nr. 32 – DS 630/1, nr. crt. devine nr. crt. 32, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 37.872 lei”; 

- la poziţia nr. 33, nr. crt. devine nr. crt. 33, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Teiului, L=95 ml, l=9 ml, 
suprafaţa 871 mp, Sud arabil, Nord Str. Făgăraş, ”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 42.328 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ”devine 
Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 34, nr. crt. devine nr. crt. 34, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Castanului, L=587 ml, l=9 ml, 
suprafaţa 5223 mp, Vest str. Dudului, Nord str. Făgăraş”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 193.817 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 35, nr. crt. devine nr. crt. 35, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Măceşului,  L=321 ml, l=11 ml, 
suprafaţa 3565 mp, EstVest str. Dudului, Est str. Castanului”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 128.655 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 36, nr. crt. devine nr. crt. 36, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Paltinului, L=212 ml, l=9 ml, suprafaţa 1952 
mp, Vest str. Dudului, Est str. Făgăraş”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 71.512 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ”devine Ord. 
43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 37, nr. crt. devine nr. crt. 37, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 



de identificare” devine “ str. Dudului, L=652 ml, l=13 ml, suprafaţa 8562 
mp, Nord DS 119/1, Sud str. Sinaia”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 190.476 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală ”devine Ord. 
43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 38 – DS 12, nr. crt. devine nr. crt. 38, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 62.378 lei”; 

- la poziţia nr. 39, nr. crt. devine nr. crt. 39, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str Făgăraş, L=1252 ml, l=14 ml, suprafaţa 
17.313 mp, Est sos. Ştefăneşti, Vest str. Dudului”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 555.830 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală 
”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 48, nr. crt. devine nr. crt. 48, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Toporaşi, L=151 ml, l=8 ml, suprafaţa 1193 
mp, Nord str. Rozelor, Sud Balta Pasărea”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 56.808 lei”; 

- la poziţia nr. 49 – DS 1551, nr. crt. devine nr. crt. 49, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 21.721 lei”; 

- la poziţia nr. 50 – DE 106, nr. crt. devine nr. crt. 50, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “149.262 lei”; 

- la poziţia nr. 51 – DE 119, nr. crt. devine nr. crt. 51, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “84.656 lei”; 

- la poziţia nr. 52 – DE 122, nr. crt. devine nr. crt. 52, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “69.061 lei”; 

- la poziţia nr. 53 – DE 101, nr. crt. devine nr. crt. 53, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “434.418 lei”; 

- la poziţia nr. 54 – DE 81, nr. crt. devine nr. crt. 54, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “89.111 lei”; 

- la poziţia nr. 55 – DE 81/1, nr. crt. devine nr. crt. 55, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “200.501 lei”; 

- la poziţia nr. 56 – DE 82, nr. crt. devine nr. crt. 56, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “25.842 lei”; 

- la poziţia nr. 57 – DE 63/1, nr. crt. devine nr. crt. 57, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “144.806 lei”; 

- la poziţia nr. 58 – DE 63, nr. crt. devine nr. crt. 58, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “133.667 lei”; 

- la poziţia nr. 59 – DE 67, nr. crt. devine nr. crt. 59, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “55.695 lei”; 

- la poziţia nr. 60 – DE 59, nr. crt. devine nr. crt. 60, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “89.111 lei”; 



- la poziţia nr. 61 – DE 87, nr. crt. devine nr. crt. 61, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “174.435 lei”; 

- la poziţia nr. 62 – DE 41, nr. crt. devine nr. crt. 62, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “875.519 lei”; 

- la poziţia nr. 63 – DE 98, nr. crt. devine nr. crt. 63, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “143.692 lei”; 

- la poziţia nr. 64 – DE 7, nr. crt. devine nr. crt. 64, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “663.880 lei”; 

- la poziţia nr. 65 – DE 12, nr. crt. devine nr. crt. 65, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “143.692 lei”; 

- la poziţia nr. 66 – DE 13, nr. crt. devine nr. crt. 66, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “282.929 lei”; 

- la poziţia nr. 67 – DE 36/1, nr. crt. devine nr. crt. 67, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “405.457 lei”; 

- la poziţia nr. 68 – DE 38/1, nr. crt. devine nr. crt. 68, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “412.140 lei”; 

- la poziţia nr. 69 – DE 39/1, nr. crt. devine nr. crt. 69, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “282.929 lei”; 

- la poziţia nr. 70 – DE 42, nr. crt. devine nr. crt. 70, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “429.962 lei”; 

- la poziţia nr. 71 – DE 45, nr. crt. devine nr. crt. 71, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “311.890 lei”; 

- la poziţia nr. 72 – DE 34, nr. crt. devine nr. crt. 72, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “768.585 lei”; 

- la poziţia nr. 73 – DE 15, nr. crt. devine nr. crt. 73, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “406.571 lei”; 

- la poziţia nr. 74 – DE 20, nr. crt. devine nr. crt. 74, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “278.473 lei”; 

- la poziţia nr. 75 – DE 30, nr. crt. devine nr. crt. 75, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “410.140 lei”; 

- la poziţia nr. 76 – DE 26, nr. crt. devine nr. crt. 76, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “334.168 lei”; 

- la poziţia nr. 77 – DE 22, nr. crt. devine nr. crt. 77, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “75.745 lei”; 

- la poziţia nr. 78 – DE 25/3, nr. crt. devine nr. crt. 78, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “77.972 lei”; 

- la poziţia nr. 79, nr. crt. devine nr. crt. 79, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Salcâmului, L=97 ml, l=8 ml, 
suprafaţa 781 mp, Nord str. Făgăraş, Sud str. Plopului”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 89.668 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 80, nr. crt. devine nr. crt. 80, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 



“elemente de identificare” devine “ str. Plopului, L=439, l=8.5ml, 
suprafaţa 3763 mp, Nord str. Făgăraş, Vest str. Castanului”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 91.233 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997,  Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 81, nr. crt. devine nr. crt. 81, coloana nr. 3 “elemente de 
identificare” devine “Şos. Ştefăneşti – trotuar, L=4168 ml, l=10 ml, 
suprafaţa 41.680 mp, Sud Linia de Centură, Nord limita com. Dascălu”, 
coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 2.210.647 lei”, coloana 6 
“situaţie juridică actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului 
local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 83 – DS 119/1, nr. crt. devine nr. crt. 82, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, , 
coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 126.984 lei”; 

- la poziţia nr. 84, nr. crt. devine nr. crt. 84, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Stupilor, L=767 ml, l=11 ml, suprafaţa 8485 
mp, Sud str. Zorilor, Vest DS 48”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 284.599 lei”; 

- la poziţia nr. 85, nr. crt. devine nr. crt. 85, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 48, L=702 ml, l=9 ml, suprafaţa 
6543 mp, Vest DS 17, Est DS 8”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine 
“ 298.634 lei”; 

- la poziţia nr. 86, nr. crt. devine nr. crt. 86, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str. Tuberozelor, L=660 ml, l= 8 ml, 
suprafaţa 5370 mp, Nord DE 69, Sud şos. Ştefăneşti”, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “ 101.364 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală 
”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 6/2009”; 

- la poziţia nr. 87, nr. crt. devine nr. crt. 87, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Borangicului, L=246 ml, l= 12 ml, suprafaţa 
2526 mp, Nord DS 159, sud str. Zorilor”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 97.466 lei”; 

- la poziţia nr. 88, nr. crt. devine nr. crt. 88, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ strFăgetului, L=243 ml, l=10.5 ml, suprafaţa 
2568 mp, Nord DS 159, Sud str. Zorilor”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 81.871 lei”; 

- la poziţia nr. 89, nr. crt. devine nr. crt. 89, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Dornei, L=75 ml, l=10 ml, suprafaţa 738 mp, 
Nord DS 523, Sud str. Zorilor”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 
25.397 lei”; 



- la poziţia nr. 90, nr. crt. devine nr. crt. 90, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str Doinei, L=200 ml, l= 11 ml, suprafaţa 2162 
mp, Vest str. Zorilor, Est DS 298”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 62.155 lei”; 

- la poziţia nr. 91, nr. crt. devine nr. crt. 91, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Dumbravei, L=131 ml, l=10 ml, suprafaţa 
1285 mp, Est DS 298, Sud DS 523”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 42.773 lei”; 

- la poziţia nr. 92, nr. crt. devine nr. crt. 92, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Zmeurei, L=307 ml, l=7 ml, suprafaţa 2168 
mp, Nord DS 408, Sud DS 523”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine 
“ 66.834 lei”; 

- la poziţia nr. 93, nr. crt. devine nr. crt. 93, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Fragilor, L=364 ml, l=9 ml, suprafaţa 3397 
mp, Nord DS 59, sud str. Zorilor”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 140.350 lei”; 

- la poziţia nr. 94, nr. crt. devine nr. crt. 94, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Spicului, L=273 ml, l=13 ml, suprafaţa 3587 
mp, Est str. Zorilor, Vest CN 435”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 105.263 lei”; 

- la poziţia nr. 95, nr. crt. devine nr. crt. 95, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Căprioarei, L=430 ml, l=9.5 ml, suprafaţa 
4105 mp, Vest DS 615, Nord str. Zorilor ”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 145.029 lei”; 

- la poziţia nr. 96, nr. crt. devine nr. crt. 96, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ Intr. Zorilor, L=306 ml, l=5.5 ml, suprafaţa 1752 
mp, Nord str. Zorilor, Est arabil 740”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 96.909 lei”; 

- la poziţia nr. 97, nr. crt. devine nr. crt. 97, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ DS 17, L=256 ml, l=14 ml, suprafaţa 
3595 mp, Sud DS 48, Nord DE 82”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 83.542 lei”; 

- la poziţia nr. 98, nr. crt. devine nr. crt. 98, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Stadionului, L=401 ml, l=7 ml, suprafaţa 
2859 mp, sud şos. Ştefăneşti, Nord DS 938”, coloana 5 “valoarea de 



inventar” devine “ 152.046 lei”, coloana 6 “situaţie juridică actuală 
”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 6/2009”; 

- la poziţia nr. 99, nr. crt. devine nr. crt. 99, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ Intr. Balta Boltaşi, L=146 ml, l=7 ml, 
suprafaţa 1067 mp, Nord şos. Ştefăneşti, sud DS 116”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 73.517 lei”, coloana 6 “situaţie juridică 
actuală ”devine Ord. 43/1997, Hotărârea Consiliului local nr 1/2003”; 

- la poziţia nr. 100, nr. crt. devine nr. crt. 100, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str.Narciselor, L=238 ml, l=10 ml, suprafaţa 
2355 mp, Nord şos. Ştefăneşti, Vest şos. Ştefăneşti”, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “ 78.195 lei”; 

- la poziţia nr. 101 – DS 1252, nr. crt. devine nr. crt. 101, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 11.139 lei”; 

- la poziţia nr. 102, nr. crt. devine nr. crt. 102, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, coloana nr. 3 
“elemente de identificare” devine “ str.Stânjeneilor, L=277 ml, l=8 ml, 
suprafaţa 2038 mp, Vest DS 937, Est şos. Ştefăneşti”, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “ 153.160 lei”; 

- la poziţia nr. 103, nr. crt. devine nr. crt. 103, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Ghioceilor, L=400 ml, l=10 ml, suprafaţa 
4155 mp, Sud str. Rozelor, Nord şos Ştefăneşti”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 130.325 lei”; 

- la poziţia nr. 104, nr. crt. devine nr. crt. 104, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str.Brânduşelor, L=656 ml, l=10 ml, suprafaţa 
6754 mp, Vest DS 1339, Est str. Rozelor”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 231.912 lei”; 

- la poziţia nr. 105 – DS 1375, nr. crt. devine nr. crt. 105, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “75.650 lei”; 

- la poziţia nr. 106, nr. crt. devine nr. crt. 106, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Mimozelor, L=157 ml, l=8 ml, suprafaţa 
1230 mp, Nord DS 1375, Sud str. Rozelor”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 52.130 lei”; 

- la poziţia nr. 107, nr. crt. devine nr. crt. 107, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Crizantemelor, L=157 ml, l=9 ml, suprafaţa 
1386 mp, Nord DS 1375, Sud str. Rozelor”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 52.130 lei”; 



- la poziţia nr. 108, nr. crt. devine nr. crt. 108, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Violetelor, L=203 ml, l=7 ml, suprafaţa 1511 
mp, Vest str. Rozelor, Est paşune”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 66.834 lei”; 

- la poziţia nr. 109, nr. crt. devine nr. crt. 109, coloana nr. 2 “denumirea 
bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte asfalt”, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “ str. Bujorului, L=73 ml, l=10 ml, suprafaţa 730 
mp, Nord str. Rozelor, Vest A 1636”, coloana 5 “valoarea de inventar” 
devine “ 25.397 lei”; 

- la poziţia nr. 110 – DE 48/1, nr. crt. devine nr. crt. 110, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “213.867 lei”; 

- la poziţia nr. 111 – DE 24/1, nr. crt. devine nr. crt. 111, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “44.556 lei”; 

- la poziţia nr. 112 – DE 327, nr. crt. devine nr. crt. 112, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “122.528 lei”; 

- la poziţia nr. 113 – DE 41, nr. crt. devine nr. crt. 113, coloana 5 “valoarea 
de inventar” devine “150.598 lei”; 

- la poziţia nr. 114 – DE 350/1, nr. crt. devine nr. crt. 114, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “42.551 lei”; 

- la poziţia nr. 115 – DE 350/2, nr. crt. devine nr. crt. 115, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “89.780 lei”; 

- la poziţia nr. 116 – DE 349, nr. crt. devine nr. crt. 116, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “240.155 lei”; 

- la poziţia nr. 117 – DE 349/1, nr. crt. devine nr. crt. 117, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “49.011 lei”; 

- la poziţia nr. 118 – DE 349/2, nr. crt. devine nr. crt. 118, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “243.051 lei”; 

- la poziţia nr. 119 – DE 348/1, nr. crt. devine nr. crt. 119, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “71.289 lei”; 

- la poziţia nr. 120 – DE 247, nr. crt. devine nr. crt. 120, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “351.990 lei”; 

- la poziţia nr. 121 – DE 339, nr. crt. devine nr. crt. 121, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “412.140 lei”; 

- la poziţia nr. 122 – DE 342, nr. crt. devine nr. crt. 122, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “177.109 lei”; 

- la poziţia nr. 123 – DE 222, nr. crt. devine nr. crt. 123, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “456.696 lei”; 

- la poziţia nr. 124 nr. crt. 2 devine nr. crt. 124, coloana nr. 1 “codul de 
clasificaţie” devine “1.6.4” coloana nr. 2 “denumirea bunului” devine 
“teren intravilan”, coloana nr. 3 “elemente de identificare” devine “ Teren 
suprafaţă 1697 mp, T2 P15”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 
232.067 lei”, coloana 6 “situaţia juridică actuală” devine “număr cadastral 
50517”;  



-  la poziţia nr. 126, nr. crt. 4 devine nr. crt. 126, coloana nr. 3 “elemente de 
identificare” devine “Cladire din cărămidă acoperită cu tablă, str. Zorilor 
cvartal 15, suprafaţa construită 174 mp, teren aferent 1671 mp”, coloana 5 
“valoarea de inventar” devine “ 2.168.118 lei”, coloana 6 “situaţia juridică 
actuală” devine “număr cadastral 2075/1”;  

- la poziţia nr. 128, nr. crt.6  devine nr. crt. 128, coloana nr. 3 “elemente de 
identificare” devine “Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, şos. 
Ştefăneşti nr. 116,  suprafaţa construită 221 mp, magazie-arhivă suprafaţa 
construită 78 mp, teren aferent 1806 mp”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 905.167 lei”, coloana 6 “situaţia juridică actuală” 
devine “număr cadastral 1938”;  

- la poziţia nr. 130, nr. crt.8  devine nr. crt. 130, coloana nr. 3 “elemente de 
identificare” devine “Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, şos. 
Ştefăneşti nr. 147, corp A suprafaţa construită 959 mp, corp B suprafaţa 
construită 67 mp, teren aferent 4955 mp”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 1.500.000 lei”, coloana 6 “situaţia juridică actuală” 
devine “număr cadastral 50943”;  

- la poziţia nr. 131, nr. crt.9  devine nr. crt. 131, coloana nr. 3 “elemente de 
identificare” devine “Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, şos. 
Ştefăneşti nr. 130, corp A suprafaţa construită 901 mp, teren aferent 3237 
mp”, coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 2.124.287 lei”, coloana 6 
“situaţia juridică actuală” devine “număr cadastral 50245”;  

- la poziţia nr. 132, nr. crt.10  devine nr. crt. 132, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, str. 
Zorilor nr. 33-35, corp A suprafaţa construită 266 mp, corp B suprafaţa 
construită 168 mp, teren aferent 2086 mp”, coloana 5 “valoarea de 
inventar” devine “ 1.077.405 lei”, coloana 6 “situaţia juridică actuală” 
devine “număr cadastral 1940”;  

- la poziţia nr. 133, nr. crt.11  devine nr. crt. 133, coloana nr. 3 “elemente 
de identificare” devine “Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, str. 
Dudului nr. 10, suprafaţa construită 330 mp, teren aferent 1408 mp”, 
coloana 5 “valoarea de inventar” devine “ 788.845 lei”, coloana 6 
“situaţia juridică actuală” devine “număr cadastral 1941”;  
Art. 3 Din Anexa la Hotărârea Consiliului local Ştefăneştii de Jos nr. 

15/26.08.1999 cuprinzând inventarul bunurilor domeniu public al comunei 
Ştefăneştii de Jos – Ilfov se radiază urmatoarele: 

- poziţia 29 (DS 55/2 devine prelungirea străzii Orşova, ȋnscrisă la pozitia 
nr. 28); 

- poziţiile 40-47 (DS 33/2, DS 33/3, DS 33/4, DS 5/1, DS 5/2, DS 5/3, DS 
5/4, DS 5/5 sunt incluse in strada Făgăraş, ȋnscrisă la poziţia 39); 

- nr. crt. 3 – “magazie”; 
- nr. crt. 5 “balta Pasărea”, care este ȋntabulată ȋn favoarea Statului Român; 

 
 



 
- Nr. Crt. 7 “groapă gunoi”; 
- Nr. Crt. 12 “cămin cultural”, fiind retrocedat cnf. Sentinţa definitivă şi 

irevocabilă nr. 2082/06.06.2002; 
Art. 4 Primarul comunei va asigura aducerea la ȋndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
 
 
 
 
 

 
 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR COMUNĂ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenţi: 15 
Adoptată cu __15___ voturi “pentru” din totalul celor 15 consilieri ȋn funcţie.



 
Anexa nr. 1 la HCL 9/03.02.2014 
 
Dupa pozitia 133 se introduc 24 de pozitii noi, de la 134-157 
 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificaţie 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii/al 
dării ȋn 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar - lei 

Situaţia juridică actuală 

134 1.3.7.1 Stradă ȋmbrăcăminte 
asfalt 

Str. Buşteni, suprafaţa 2102.65 mp, Est 
şos Ştefăneşti, Vest str. Castanului 

2009 833.687 Cnf. Ord. 43/1997; Nr. 
cadastral 399/2, contract 
donaţie 168/2009 

135 --//-- --//-- Str. Grădinii, L=145 ml, l=8.5 ml, 
suprafaţa 1241 mp, Est str. Zorilor Vest 
teren arabil 

2009 69.333 Ord. 43/1997, HCL 6/2009 

136 --//-- --//-- Drum servitute dispensar, suprafaţa 439 
mp, vest str. Zorilor, est propr. Privată 
Palada Gheorghe 

2011 21.113 Nr. cadastral 2075/2, act 
dezmembrare 390/2011 

137 --//-- Drum judeţean Str. Rozelor (trotuar), L=918 ml, l=4 
ml, suprafaţa 7148 mp, est limita com 
Afumaţi, vest şos. Ştefăneşti 

1990 304.915 Fost DJ 100. Cnf. Ord. 
43/1997 

138 --//-- --//-- Str. Zorilor (trotuar), L=1083 ml, l=4 
ml, suprafaţa 7630 mp, est şos. 
Ştefăneşti, vest autostrada Bucureşti-
Ploieşti 

1990 304.915 Fost DJ 100. Cnf. Ord. 
43/1997 

139 --//-- Stradă ȋmbrăcăminte 
macadam 

DS 155/1, L=193 ml, l=5 ml, suprafaţa 
967 mp, vest str. Reşiţa, est DE 278 

2009 53.214 Cnf. Ord. 43/1997 

140 --//-- --//-- Intr. Azuga, suprafaţa 1973 mp, est 
Balta Pasărea, vest str. Făgăraş 

2009 223.558 Cnf. Ord. 43/1997; Nr. 
cadastral 340/4, HCL 
13/2007, HCL 6/2009 si 
HCL 24/2011 



141 --//-- --//-- Str. Frasinului, L=99 ml, l=9.5 ml, 
suprafaţa 957 mp, nord str. Făgăraş, sud 
str. Piersicului 

2009 64.327 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

142 1.3.7.1 Stradă ȋmbrăcăminte 
macadam 

Str. Fagului, L=98 ml, l=9.5 ml, 
suprafaţa 949 mp, nord str. Făgăraş, sud 
str. Piersicului 

2009 49.902 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

143 --//-- --//-- Str. Stejarului, L=97 ml, l=9.5 ml, 
suprafaţa 901 mp, nord str. Făgăraş, sud 
str. Piersicului 

2009 50.348 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

144 --//-- --//-- Str. Timisoara, L=858 ml, l=9.5 ml, 
suprafaţa 8225 mp, est str. Orşova, vest 
str. Dudului 

2009 118.687 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

145 --//-- --//-- Str. Freziilor (fost DS 938), L=215 ml, 
l=8 ml, est str. Stânjeneilor, vest str. 
Stadionului 

1990 110.777 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

146 --//-- --//-- Str. Viilor, L=282 ml, l=6 ml, suprafaţa 
1690 mp, est str. Brânduşelor, vest str. 
Ghioceilor 

2009 74.448 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

147 --//-- --//-- Intr. Timişoara, L=142 ml, l=4.5 ml, 
suprafaţa 635 mp, vest str. Orşova, sud 
str. Făgăraş 

2009 17.711 Cnf. Ord. 43/1997 si HCL 
6/2009 

148 --//-- Strada ȋmbrăcăminte 
pământ stabilizat 

Str. Predeal, suprafaţa 1092 mp, est şos. 
Ştefăneşti, vest rest proprietate private 
Rababoc Angel Razvan 

2011 5.445 Cnf. Ord. 43/1997; Nr. 
cadastral 931/9, contract 
donaţie 980/2011 

149 1.6.4 Clădire administrativă Construcţie structură beton, faţadă din 
sticlă, S+P+2E, suprafaţă construită la 
sol 527 mp, teren afferent 630 mp, şos. 
Ştefăneşti nr. 131 

2009 6.651.840 Nr. cadastral 361, contract 
vânzare-cumparare 937/2009 

150 1.6.4 Clădire administrativă Parter construcţie cărămidă, bloc 
specialişti, suprafaţa construită 119 mp, 
şos. Ştefăneşti nr. 137 
 

1998 998.774 HCL 7/23.07.1998 



151 2.4.2.10 Teren extravilan Teren extravilan lot. 1 suprafaţă 1300 
mp, T41 A348/4 

2008 55.875 Nr. cadastral 340/1, HCL 
13/2007 şi HCL 24/2011 

152 --//-- --//-- Teren extravilan lot. 2 suprafaţă 1680 
mp, T41 A348/4 

2008 58.875 Nr. cadastral 340/2 HCL 
13/2007 şi HCL 24/2011 

153 2.4.2.10 Teren extravilan Teren extravilan lot. 3 suprafaţă 2000 
mp, T41 A348/4 

2008 60.875 Nr. cadastral 340/3 HCL 
13/2007 şi HCL 24/2011 

154 --//-- --//-- Teren extravilan lot. 4 suprafaţă 1470 
mp, T41 A348/4 

2008 56.875 Nr. cadastral 340/3 HCL 
13/2007 şi HCL 24/2011 

155 --//-- --//-- Teren extravilan ȋn suprafaţă de 3991 
mp, T32 A306/4, aferent staţie epurare 
ape uzate 

2008 410.358 Nr. cadastral 647, contract 
donaţie 3775/2008 

156 --//-- Teren intravilan Teren intravilan ȋn suprafaţă de 999.71 
mp, T17 P812 

2008 158.468 Nr. cadastral 489 
Contract donaţie nr. 
4111/2008 

157 --//-- --//-- Teren intravilan ȋn suprafaţă de 15.247 
mp. T17 P812, 913, 939 (teren aferent 
bazei sportive) 

2012 2.851.512 Nr. cadastral 50944 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


