
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 
 

HOTĂRÂREA NR. 5/26.01.2017 
 

  
Consiliul Local Ștefăneștii de Jos, întrunit în şedinţa ordinara în ziua de 

26.01.2017, 
 

Având in vedere: 
 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Ștefăneștii de Jos; 
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos; 
- Raportul de specialitate intocmit de responsabilul de resort;  
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- Prevederile art. 1 şi art. 4 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificări şi completări ulterioare; 
- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. f), art. 47 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (r2), 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. (1) Se aprobă asocierea U.A.T. Comuna Ștefăneștii de Jos prin Consiliul 
Local Ștefăneștii de Jos cu U.A.T. Judeţ Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov în vederea 
realizării în comună a obiectivului de interes public” GRĂDINIȚĂ 3 GRUPE CU 
PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUDEŢUL ILFOV”. 

(2) Se aproba contribuția Consiliului Local Ștefăneștii de Jos în sumă de 
346.724,10 lei și a Consiliului Judeţean Ilfov în sumă de 2.400.000 lei. 

ART. 2. Se împuterniceşte dl. Ionel Robert Ștefan, primar al comunei Ștefăneștii 
de Jos, să semneze contractul de asociere, în numele şi pe seama Consiliului Local al 
comunei Ștefăneștii de Jos. 

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei 
Ștefăneștii de Jos prin aparatul de specialitate. 

ART. 4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in 
conditiile legii. 
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