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COMUNA STEFANESTII DE JOS - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 38/27.07.2016 

Priveste: darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat de interes local al comunei Stefanestii de Jos 

situat in str. Stadionului nr. 1 - Baza Sportiva Stefanestii de Jos, catre Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti 

  

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, întrunit în sedintâ ordinara in data de 27.07.2016, \ 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Stefanestii de Jos; 

- raportul de specialitate intocmit de secretar comuna; 

- Solicitarea Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti nr 12864/27.07.2016 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si 

completata; 

- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. ,,c’’, lit d, alin. (5) lit.a, din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 23.04.2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba darea in administrare catre Asociatia Club Sportiv Unirea Stefanesti,a obiectivului Baza 

sportiva, situat in str. Stadionului nr. 1 Stefanestii de Jos, cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1, plan 

de situatie anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare a obiectivului Baza sportiva, situat in str. Stadionului nr. 1 

Stefanestii de Jos, prevazut in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul comunei Steanestii de Jos sa semneze contractul de dare in administrare si 

actelor aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Clubul Sportiv Stefanesti. 

 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in conditiile legii. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 
Adoptata cu __13__ voturi „pentru” din 15 consilieri in functie 
 
 
 


