
 

 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ILFOV  

COMUNA STEFANESTII DE JOS  

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 37/28.07.2017 
Priveşte: trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public de interes local al UAT Stefanestii de 

Jos, situat in T19 P92. 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, întrunit în sedinţa ordinara in data de 28.07.2017 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului comunei Stefanestii de Jos; 
- raportul de specialitate al secretarului UAT; 
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos; 
- Titlul de proprietate nr. 68472/10.02.2004 emis comunei Stefanestii de Jos in baza Anexei 17 la legea 18/1991, 
- prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile art. 863, lit. “e’’ din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind cadrul descentralizarii; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2) si ale art. 122, din Legea nr. 215 / 2001 a 

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

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin (1), lit. “b”, din legea 215 / 2001 a administratiei publice 
locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 
Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al comunei Stefanestii de Jos a unui imobil 
compus din teren situat in tarlaua 19 parcela 92 in suprafata de 3476 mp, si constructii, C1 S=136 mp, C2 S=15 mp, C3 S=15mp, 
identificat prin numarul cadastral 56699, ale carui date de identificare sunt inscrise in Incheierea de intabulare nr. 126269  din 
06.06.2017 emisa de OCPI Ilfov, anexa la prezenta hotarare. 
Art. 2.Pprezenta hotarare va fi transmisa, Institutiei Prefectului judetului Ilfov pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei 
Stefanestii de Jos, Biroului Taxe si Impozite Locale si Biroului contabilitate, resurse umane si IT, pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                              SECRETAR COMUNA, 

 

 

Consilieri prezenti: 12 

Adoptata cu __12___ voturi „pentru” din __15__ consilierI in functie 

 

 

 



 
 

JUDETUL ILFOV Anexa nr. 1, 
COMUNA STEFANESTII DE JOS la H.C.L.nr 37 din 28.07.2017 
CONSILIUL LOCAL 

LISTA, 

cu elementele de identificare ale imobilului din intravilanul comunei Stefanestii de Jos, propus a fi trecut din domeniul 
privat in domeniul public dnteres local al comunei Stefanestii de Jos: 

Nr. 
crt. 

Amplasamentul 
terenului intravilan 
propus a fi trecut din 
domeniul privat in 
domeniul public de 
interes local al 
comunei Stefanestii de 
J  

Date identificare 

constructii 

Suprafata -m.p.- 
Numar cadastral 

1. T19 P92.  3476 56699 

2  C1 S=136 MP  56699 

3  C2 S=15 MP  56699 

4  C3 S=15 MP  56699 
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