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HOTARARE NR. 16/30.04.2015 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS - ILFOV, 

intrunit in sedinta ordinara in data de  30.04.2015 
In baza  dispoziţiilor art. 84 (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. 
c) şi alin. 6 lit. a) pct. 1 şi pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Vazand HCL nr. 58/04.09.2014, adoptata de Consiliul local Stefanestii de Jos, prin 
care s-a aprobat o subventie de transport de 100% din contravaloarea abonamentului lunar de 
călătorie pentru transportul efectuat de catre operatorul autorizat SC MILLENIUM EXPO 
2000 SRL, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, precum si 
studentii la cursuri de zi la facultati acreditate/autorizate, care domiciliaza in comuna 
Stefanestii de Jos – Ilfov si invata in alte localitati decat cea de domiciliu. 

In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al HCL 58/04.09.2014, dupa cum urmeaza: “Se aproba 
acoperirea financiară, din bugetul local al comunei Stefanestii de Jos - Ilfov, a 50%  din 
contravaloarea abonamentului lunar de călătorie pentru transportul efectuat de catre 
operatorul autorizat SC MILLENIUM EXPO 2000 SRL, pentru elevii din învăţământul 
obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, care domiciliaza in comuna Stefanestii 
de Jos – Ilfov si invata in alte localitati decat cea de domiciliu.” 

Art. 2 Primarul comunei Stefanestii de Jos, prin serviciile aparatului de specialitate, in 
colaborare cu SC MILLENIUM EXPO 2000 SR, vor asigura aducerea la indeplinirea 
prezentei hotarari 

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica in conditiile legii.  

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                             SECRETAR COMUNA, 

 

Consilieri prezenti: 12 
 
Cu un numar de __12____ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 


