
 
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA nr. 65/29.11.2017 
Privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere nr. 10601/31.08.2017, incheiat cu 

Consiliul Judetean Ilfov, avand ca obiect finantarea in comun a obiectivului de investitii 
“Gradinita cu program prelungit” 

 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
29.11.2017, 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei; 
- Raportul de specialitate al secretarului comunei; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
In baza: 
- adresei nr. 15359/24.11.2017 A Consiliului Judetean Ilfov, inregistrata la primaria 

comunei Stefanestii de Jos cu nr. 9804/24.11.2017; 
- Art. 3 alin. 1 din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- OUG 79/2017 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal; 
- Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicata si actualizata; 
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

 
HOTARASTE: 

 
 

 Art. 1 Se aproba actul aditional la contractul de asociere nr. 10601/31.08.2017, 
incheiat cu Consiliul Judetean Ilfov, avand ca obiect finantarea in comun a obiectivului de 
investitii “Gradinita cu program prelungit”, conform Anexei la prezenta hotarare. 
 Art. 2 Se imputerniceste primarul comunei, dl. Ionel Robert Stefan, sa semneze actul 
aditional in numele Consiliului local Stefanestii de Jos. 
 Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari, in conditiile 
legii. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                   SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 15 



Adoptata cu ___15___ voturi “pentru din 15 consilieri locali in functie 
          JUDEȚUL ILFOV                                   COMUNA STEFANESTII DE JOS 

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV                          CONSILIUL LOCAL 

Nr.________________                                                           Nr._________________ 

 

ACT ADIȚIONAL  

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR 10601/31.08.2017 

 

Părţile contractante 

 

        1.  Județul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu sediul în Bucureşti, Str. 

Gh.Manu nr. 18 sector 1, Cod poştal 010446, Cod fiscal  4192545, Cont: RO 07 TREZ 

24 A510103550118X, deschis la  Trezoreria Ilfov, telefon 021.212.56.93, fax 

021.212.56.99, reprezentat de domnul Marian PETRACHE  având funcţia de 

Preşedinte şi domnul Bogdan Costea-Direcţia Economică-Director executiv şi 

      2. Unitatea Administrativ Teritorială - Consiliul Local al comunei 

Stefanestii de Jos, cu sediul în strada sos. Stefanesti nr. 116, Jud Ilfov, Cod fiscal 

4420775, Cont: RO67TREZ42121370250XXXXX deschis Trezoreria Ilfov, 

reprezentat de domnul  Stefan Ionel Robert, având funcţia de PRIMAR. 

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.119 din data de 

23.11.2017 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Stefanestii de Jos  nr. 65 din 

29.11.2017,  a Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare şi Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

au convenit la încheierea prezentului act adițional. 

 

Art.I. 

Punctul al doilea din Capitolul – ”Contribuţia financiară la realizarea 

obiectului asocierii ”, se modifică și se completează și va avea următorul conținut: 

”Județul Ilfov - Consiliul Județean va participa cu 2.400.000 lei, având ca 

sursă de finanţare bugetul local al Județului Ilfov, asigurată în funcţie de veniturile 

încasate la bugetul local al Județului Ilfov, fiind prioritare  proiectele de investiții 



derulate de Consiliul Județean Ilfov. Sumele alocate în baza contractelor de asociere 

vor fi cheltuite în termen de maxim 18 luni de la data virării sumei.” 

 

       Art.II  

       Punctul al doilea din Capitolul – ”Drepturile şi obligaţiile părţilor” 

Unitatea Administrativ Teritorială - Consiliul Local al Comunei  

Stefanestii de Jos are următoarele drepturi şi obligaţii”, se completează astfel: 

”h. obligația cheltuirii sumelor alocate în termen de maxim 18 luni de la 

data virării acestora. 

i. obligația utilizării în anii următori, cu aceeași destinație pentru care au 

fost alocate (pentru obiectivul stabilit prin contractul de asociere), a sumelor rămase 

necheltuite la sfârșitul anilor bugetari.  

j. obligația restituirii sumelor alocate, în cazul neutilizării acestora,  în 

termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru a fi utilizate conform 

prevederilor punctului al doilea din Capitolul – Contribuţia financiară la realizarea 

obiectului asocierii.” 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV                                             CONSILIUL LOCAL  
                                                                                AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 
            PREȘEDINTE                                                      
       MARIAN PETRACHE                                                                                  PRIMAR                                                                                                                                                     
                                                                                                        IONEL ROBERT 
STEFAN 
                                                                                                           
       VICEPREȘEDINTE  
      PETRE  POPEANGĂ       
            
             
SECRETAR AL JUDEŢULUI                                                                             
SECRETAR 
   MONICA TRANDAFIR                                                                                 IULIA 
TUDOR 
 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                   CONTABIL     
DIRECTOR EXECUTIV                                                                                   LAURA 
BULGARU 



      
DIRECŢIA INVESTIŢII                                          
DIRECTOR EXECUTIV 
 
DIRECȚIA  JURIDICĂ  ȘI 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
DIRECTOR  EXECUTIV  
   
CONSILIER JURIDIC 
 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
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ROMANIA

JUDETUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS





HOTARAREA nr. 65/29.11.2017

Privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere nr. 10601/31.08.2017, incheiat cu Consiliul Judetean Ilfov, avand ca obiect finantarea in comun a obiectivului de investitii “Gradinita cu program prelungit”





	Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017,

	Avand in vedere:

· Expunerea de motive a primarului comunei;

· Raportul de specialitate al secretarului comunei;

· Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza:

· adresei nr. 15359/24.11.2017 A Consiliului Judetean Ilfov, inregistrata la primaria comunei Stefanestii de Jos cu nr. 9804/24.11.2017;

· Art. 3 alin. 1 din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

· OUG 79/2017 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

· Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata si actualizata;

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







HOTARASTE:





	Art. 1 Se aproba actul aditional la contractul de asociere nr. 10601/31.08.2017, incheiat cu Consiliul Judetean Ilfov, avand ca obiect finantarea in comun a obiectivului de investitii “Gradinita cu program prelungit”, conform Anexei la prezenta hotarare.

	Art. 2 Se imputerniceste primarul comunei, dl. Ionel Robert Stefan, sa semneze actul aditional in numele Consiliului local Stefanestii de Jos.

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





PRESEDINTE SEDINTA,                                                                   SECRETAR COMUNA,









Consilieri prezenti: 15

Adoptata cu ___15___ voturi “pentru din 15 consilieri locali in functie

          JUDEȚUL ILFOV	                                  COMUNA STEFANESTII DE JOS

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV                          CONSILIUL LOCAL Nr.________________                                                           Nr._________________



ACT ADIȚIONAL 

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR 10601/31.08.2017



Părţile contractante



       	1.  Județul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu sediul în Bucureşti, Str. Gh.Manu nr. 18 sector 1, Cod poştal 010446, Cod fiscal  4192545, Cont: RO 07 TREZ 24 A510103550118X, deschis la  Trezoreria Ilfov, telefon 021.212.56.93, fax 021.212.56.99, reprezentat de domnul Marian PETRACHE  având funcţia de Preşedinte şi domnul Bogdan Costea-Direcţia Economică-Director executiv şi

     	2. Unitatea Administrativ Teritorială - Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, cu sediul în strada sos. Stefanesti nr. 116, Jud Ilfov, Cod fiscal 4420775, Cont: RO67TREZ42121370250XXXXX deschis Trezoreria Ilfov, reprezentat de domnul  Stefan Ionel Robert, având funcţia de PRIMAR.

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.119 din data de 23.11.2017 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Stefanestii de Jos  nr. 65 din 29.11.2017,  a Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

au convenit la încheierea prezentului act adițional.



Art.I.

Punctul al doilea din Capitolul – ”Contribuţia financiară la realizarea obiectului asocierii ”, se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

”Județul Ilfov - Consiliul Județean va participa cu 2.400.000 lei, având ca sursă de finanţare bugetul local al Județului Ilfov, asigurată în funcţie de veniturile încasate la bugetul local al Județului Ilfov, fiind prioritare  proiectele de investiții derulate de Consiliul Județean Ilfov. Sumele alocate în baza contractelor de asociere vor fi cheltuite în termen de maxim 18 luni de la data virării sumei.”



      	Art.II 

      	Punctul al doilea din Capitolul – ”Drepturile şi obligaţiile părţilor”

Unitatea Administrativ Teritorială - Consiliul Local al Comunei  Stefanestii de Jos are următoarele drepturi şi obligaţii”, se completează astfel:

”h. obligația cheltuirii sumelor alocate în termen de maxim 18 luni de la data virării acestora.

i. obligația utilizării în anii următori, cu aceeași destinație pentru care au fost alocate (pentru obiectivul stabilit prin contractul de asociere), a sumelor rămase necheltuite la sfârșitul anilor bugetari. 

j. obligația restituirii sumelor alocate, în cazul neutilizării acestora,  în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru a fi utilizate conform prevederilor punctului al doilea din Capitolul – Contribuţia financiară la realizarea obiectului asocierii.”



CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV                                             CONSILIUL LOCAL 

                                                                                AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS

            PREȘEDINTE                                                     

       MARIAN PETRACHE                                                                                  PRIMAR                                                                                                                                                    

                                                                                                        IONEL ROBERT STEFAN

                                                                                                          

       VICEPREȘEDINTE 

      PETRE  POPEANGĂ      

           

            

SECRETAR AL JUDEŢULUI                                                                             SECRETAR

   MONICA TRANDAFIR                                                                                 IULIA TUDOR





DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                   CONTABIL    

DIRECTOR EXECUTIV                                                                                   LAURA BULGARU

     

DIRECŢIA INVESTIŢII                                         

DIRECTOR EXECUTIV



DIRECȚIA  JURIDICĂ  ȘI

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR  EXECUTIV 

  

CONSILIER JURIDIC



CONTROL FINANCIAR PREVENTIV





