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HOTĂRÂREA nr. 53/27.11.2015 
Privind modificarea si completarea HCL 9/03.02.2014 privind domeniul public al comunei 

Ştefăneştii de Jos – Ilfov 
 
 

 
 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, 
 Văzând HCL 9/03.02.2014 privind domeniul public al comunei Ştefăneştii de Jos – 
Ilfov, coroborat cu adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 7960/21.05.2015, 
 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 Ȋn inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Ştefăneştii de 
Jos, aprobat prin HCL nr. 9/2014, dupa poziţia 157, se introduc 14 de poziţii noi, de la poziţia 
158 la poziţia 171, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 Ȋn cuprinsul art. 2 al HCL 9/03.02.2014 se modifica urmatoarele:  

- paragraful 34, care a fost redactat, din eroare, astfel: „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”; corect se va citi, „la poziţia nr. 36, nr. crt. devine nr. crt. 36, coloana nr. 
2 “denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, 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”; 

- paragraful 35, care a fost redactat, dintr-o eroare, astfel: ” 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”; 
corect se va citi : la poziţia nr. 37, nr. crt. devine nr. crt. 37, coloana nr. 2 
“denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte macadam”, 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”; 

- paragraful  88, care a fost redactat, dintr-o eroare, astfel: 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”; corect se va citi “la poziţia nr. 98, nr. crt. devine nr. crt. 98, coloana nr. 
2 “denumirea bunului” devine “stradă cu ȋmbrăcăminte partial macadam, partial 
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”; 

 
Art. 3 Primarul comunei va asigura aducerea la ȋndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                         SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri prezenţi: 14 
Adoptată cu ___14__ voturi “pentru” din totalul celor 15 consilieri ȋn funcţie. 



Anexa nr. 1 la HCL 53/27.11.2015 
 
Dupa pozitia 157 se introduc 14  pozitii noi, de la 158-171 
 
 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificaţie 

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

Valoarea de 
inventar - lei 

Situaţia juridică 
actuală 

158 1.3.7.2 Stradă îmbrăcăminte 
asfalt 

Str. Sinaia, L= 1367 ml, l=9 ml, suprafaţa 
12.303 mp, Est şos Ştefăneşti, vest str. 
Dudului. Sistemul rutier este prevazut cu un 
strat de uzura de 4 cm BA16, strat de legatura 
de 6 cm BAD25, strat de piatra sparta de 25 
cm si strat de balast de 25 cm. S-a realizat si 
legatura cu DJ 200. 

1990 3,473,824.93 Fost DE 350/1. Cnf. 
Ord 43/1997, HCL 
1/2003. A.C. 
44/29.11.2011. 
Modernizat 2013 

159 
1.8.1. Puţ forat - 2 buc. 

h= 250 m, 2 pompe submersibile de 7,50 kw, 
3x380/220v, 50 Hz,  2013 307,130.00 

Construire A.C. 
45/29.11.2011 

160 

1.8.11. Rezervor Braitwait 

550 mc, realizat din 11 grinzi de beton 60x25 
cm, l=10,50 m, cu grinzi ȋncastrate ȋntr-un 
radier de 13,50x11,10x0,30 m 2013 533,741.11 

Construire A.C. 
45/29.11.2011 

161 

1.8.8. Staţie de clorare 

Construcţie metalică tip container, termo, 
hidroizolată cu dimensiunile de 
2,50x2,51x6,10 m, pe sistem de fundare din 4 
blocuri amplasate la colţuri legate cu 4 
grinzi.Cota platformei este de 84,25 m. 2 
pompe Booster 0,5 kw - 3x380/220 v, 
ventilator de aspiraţie de 0,55 kw, analizator 
de clor gazos şi rezidual. 2013 75,784.00 

Construire A.C. 
46/29.11.2011 

162 
1.8.12. Staţie de pompare 

Construcţie metalică tip container, termo şi 
hidroizolantă cu dimensiunile de 2013 170,169.40 

Construire A.C. 
46/29.11.2011 



2,50x2,51x6,10 m, pe sistem de fundare din 4 
blocuri amplasate la colţuri legate cu 4 
grinzi.Cota platformei este de 83,25 m. 2 
pompe Booster si 1 pompa de incendiu, 
P=4,00 kw fiecare. 

163 

1.8.6. 
Reţea de distribuţie apa 
cu 3 subtraversări  

Lungime de 14.295 m PN 6 respectiv 182 m 
PN 10, cu 66 cişmele stradale si 3 hidranţi de 
incendiu, H1- De 200 mm, H2-De 110 mm, 
H3-De160 mm 2013 1,673,692.47 

Construire A.C. 
45/29.11.2011 

164 

1.8.7. Reţea de canalizare 

Lungime de 7.145 m, din care 4.995 m 
Ştefăneştii de Jos si 2.150 m Creţuleasca  şi 
205 cămine de vizitare  2013 4,030,546.90 

Construire A.C. 
46/29.11.2011 

165 
1.8.8. Staţie de epurare 

Bazine omogenizare. Decantare, platformă 
deshidratare cu v=12 mc/h fiecare 2013 257,500.00 

Construire A.C. 
46/29.11.2011 

166 

1.8.12. 
Staţie de pompare reţea 
de canalizare 

Construcţie prefabricată din beton armat, 
compusă din 4 staţii de pompare, SP 1 si SP 4 
de câte 15 mp fiecare, SP 2 şi SP3 de câte 25 
mp fiecare 2013 242,560.54 

Construire A.C. 
46/29.11.2011 

167 
1.8.11. Bazin stocare nămol Bazin stocare nămol având v=12 mc/h. 2013 158,051.25 

Construire A.C. 
45/29.11.2011 

168 

2.4.2.10 Teren intravilan 
Teren intravilan arabil în suprafaţă de 376 mp, 
T 49 P 404, 405 1990 19.341,44 

Registrul Posesorilor, 
rest expropriere nr. 
cadastral 1468/3 

169 

2.4.2.10 Teren intravilan 
Teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă 
de 226 mp, T 49 P 404, 405 1990 11.625,44 

Registrul Posesorilor, 
rest expropriere nr. 
cadastral 1468/3 

170 2.4.2.10 Teren intravilan Teren intravilan în suprafaţă de 499.56 mp,  2015 27.470,80 Nr. cadastral 399/3 
171 2.4.2.10 Teren intravilan  Teren intravilan în suprafaţă de 2398.31 mp 2015 131.883,06 Nr. cadastral 399/1 
 
 

 


