
 
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 

HOTARAREA NR. 9/03.03.2017 
 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta (extra)ordinara in data 
de 9/03.03.2017, 
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, dl. Stefan Ionel Robert, 
precum si al responsabilului de resort, 
 In baza art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia 
Publica Locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica 
Locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
“modernizare infrastructura rutiera strada Paltinului”  , conform Anexei 1 parte integranta la 
prezenta hotarare. Cheltuielile neeligible pentru finantare prin PNDL vor fi suportate de la 
bugetul local. 

 Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
“modernizare infrastructura rutiera strada Castanului”  , conform Anexei 2 parte integranta la 
prezenta hotarare. Cheltuielile neeligible pentru finantare prin PNDL vor fi suportate de la 
bugetul local. 

 Art. 3 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
“modernizare infrastructura rutiera strada Stanjeneilor”  , conform Anexei 3 parte integranta la 
prezenta hotarare. Cheltuielile neeligible pentru finantare prin PNDL vor fi suportate de la 
bugetul local. 

 Art. 4 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
“modernizare infrastructura rutiera strada Macesului”  , conform Anexei 4 parte integranta la 
prezenta hotarare. Cheltuielile neeligible pentru finantare prin PNDL vor fi suportate de la 
bugetul local. 

 Art. 5 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
“modernizare infrastructura rutiera strada Dudului”  , conform Anexei 5 parte integranta la 
prezenta hotarare. Cheltuielile neeligible pentru finantare prin PNDL vor fi suportate de la 
bugetul local. 

 Art. 6. Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de 
investitie “Modernizare strazi in com. Stefanestii de Jos” , conform Anexei 6 parte integranta 
la prezenta hotarare. Cheltuielile neeligible pentru finantare prin PNDL vor fi suportate de la 
bugetul local. 
 Art. 7 Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin 
compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului propriu de lucru. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                               SECRETAR COMUNA, 
 

Consilieri prezenti: 12 
Cu un numar de ___12___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 


