
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ṢTEFĂNEŞTII DE JOS 
 

HOTARAREA NR. 19 
DIN 08.04.2016 

 
 
 Consiliul local Ştefăneştii de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 08.04.2016,  
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de către responsabilul în domeniu, 
 Văzând documentaţia topografică înregistrată cu nr. 6134/05.04.2016 , încheierea de 
întabulare a dreptului de proprietate nr. 194870/23.12.2008, actul de dezlipire nr. 
399/04.05.2012 şi extrasul de carte funciara pentru informare din data de 07.05.2012, 

Ȋn baza art. 858 – 875 din Codul Civil, 
Ȋn temeiul HG 930/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum 

şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, anexa nr. 36, cuprinzând bunurile aparţinând 
domeniului public al comunei Ṣtefăneştii de Jos; 

Ţinând cont de HCL 15/26.08.1999, privind inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos, coroborat cu HCL 9/03.02.2014 privind 
modificarea şi completarea domeniului public aparţinând comunei Ştefăneştii de Jos – Ilfov,  

Ȋn conformitate cu prevederile art. 38, alin2, lit. f din Legea 215/2001, republicată, 
privind Administraţia publică locală, 

Ȋn temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia publică 
locală, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 36 la HG 890/2002, 
reprezentând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos 
se modifică după cum urmează: 

- poziţia 8, cod clasificaţie 1,6,2 “cladire şcoală - construcţie caramidă acoperită cu 
tablă; şos. Ştefăneşti T17, teren aferent 15461 mp, Corp A suprafaţă construită 604 mp, 
corp B suprafaţă construită 64 mp, Corp C magazie Sc=42mp, Corp D grup sanitar 
Sc=9mp” devine: coloana nr. 3 “elemente de identificare” devine “Construcţie din 
cărămidă acoperită cu tablă, şos. Ştefăneşti nr. 147, T17 p809, 810, 811 corp A suprafaţa 
construită 959 mp, corp B suprafaţa construită 67 mp, teren aferent 20.387 mp”, coloana 
5 “valoarea de inventar” devine “ 932.648 lei”, coloana 6 “situaţia juridică actuală” 
devine “număr cadastral 50571”;  

Art. 2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari în condiţiile legii. 
Art. 3 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
Consilieri prezenţi: 12 
Adoptată cu __12___ voturi “pentru” din 14 consilieri în funcţie 


