
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA nr. 56/13.10.2017 
Privind rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos pentru luna 

octombrie 2017 
 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 13.10.2017 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Stefan Ionel 
Robert; 

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, 
Adresa inregistrata la noi cu nr. 8209/06.10.2017 emisa de ENEL 

DISTRIBUTIE MUNTENIA pentru valoare investitie extinere retea electrica 
strada Predeal, 

In baza Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 
Cu respectarea art. 43 din OG 35/2002 privind Regulamentul-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, privind amendamentul formulat de 
dl. consilier Costache Virgil, 

Tinand cont de prevederile art. 36 (4) lit a din Legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, 

In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 (1)  Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de 

Jos – Ilfov, pe anul 2017, in suma totala de 23.669.640 lei, pe venituri si 
cheltuieli, conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 

(2) Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2017 se modifica si 
se completeaza conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 
 Art. 2 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 

Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in 
conditiile legii. 

 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                             SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
Consilieri prezenti: 11 



Adoptata cu __11___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 



ROMANIA 
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CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA nr. _____/_____________ 
Privind rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de Jos pentru luna 

octombrie 2017 
 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
extraordinara in data de ______________ 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Stefan Ionel 
Robert; 

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, 
Adresa inregistrata la noi cu nr. 8209/06.10.2017 emisa de ENEL 

DISTRIBUTIE MUNTENIA pentru valoare investitie extinere retea electrica 
strada Predeal, 

In baza Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 
Cu respectarea art. 43 din OG 35/2002 privind Regulamentul-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, privind amendamentul formulat de 
dl. consilier Costache Virgil, 

Tinand cont de prevederile art. 36 (4) lit a din Legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, 

In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 (1)  Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de 

Jos – Ilfov, pe anul 2017, in suma totala de 23.669.640 lei, pe venituri si 
cheltuieli, conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 

(2) Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2017 se modifica si 
se completeaza conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 
 Art. 2 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 

Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in 
conditiile legii. 

 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                             SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
Consilieri prezenti: 



Adoptata cu _____ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 
 










