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HOTARARE NR. 47/16.06.2014 
  

Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta extraordinara in data de 
12.06.2014, 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel; 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, 
- Adresa nr. 3448/CS/30.05.2014 emisa de Institutia Prefectului Judetului 

Ilfov; 
- In baza Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 ca si a adresele 

nr. 741/22.01.2014 a Consiliului judetean Ilfov – directia economica si 
1698/20.01.2014 a Directiei Generale a Finantelor Publice Ilfov, 

- Cu respectarea art. 19 din legea nr. 273/2006, a finantelor publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Tinand cont de prevederile art. 36 (4) lit a din Legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, 

- In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1 Se modifica modul de redactare al dispozitivului Hotararii adoptate de 
Consiliul local Stefanestii de Jos – Ilfov cu nr. 14/05.03.2014, acesta urmand a avea 
urmatorul cuprins: 
 “ Art. 1 Se aproba bugetul local al comunei Stefanestii de Jos pentru anul 2014, la 
partea de venituri, in suma totala de 25.160.000 lei (anexa 1), din care: 

- Sectiunea de functionare: 14.796 mii lei; 
- Sectiunea de dezvoltare: 10.364 mii lei. 

Art. 2 Se aproba bugetul local al comunei Stefanestii de Jos, pentru anul 2014, la 
partea de cheltuieli, in suma totala de 25.160.000 lei (anexa 2), din care: 

- Sectiunea de functionare: 14.796 mii lei; 
- Sectiunea de dezvoltare: 10.364 mii lei. 

Art. 3 Se aproba repartizarea sumei de 1.034.909 lei pentru cheltuieli neeligibile si 
commission fond garantare, in cadrul proiectului cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare, Proiect integrat pe masura 322 – “retea apa, canalizare, 
statie de epurare, modernizare drum si festival cu specific local. 

Art. 4 Se aproba lista obiectivelor de investitii pentru anul 2014 (Anexa nr. 3). 
Art. 5 Se aproba nivelul maxim al cheltuielilor de personal repartizat pentru anul 

2014, in suma totala de 1.646 mii lei. (anexa 4).” 
Art. 2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in conditiile 

legii. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                  SECRETAR COMUNA, 
 
 
Consilier prezenti: 9 
Adoptata cu ___9__ voturi pentru din 15 consilieri in functie 


