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III. PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA IN PERIOADA 2016-2020 
 
 
 
1. Proiecte 
 
In vederea dezvoltarii durabile a Comunei Stefanestii de Jos in perioada 2016-2020, trebuie 
implementate mai multe proiecte, conform Tabelului anexat. 
 
In vederea estimarilor bugetare, s-au folosit standaredele de cost stabilite prin H.G. 
nr.250/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr.363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice. 
 
 
2. Surse de finantare 
 
Implementarea de catre autoritatea publica locala a tuturor proiectelor care conduc la 
dezvoltarea durabila a localitatii presupune angajarea unor resurse financiare considerabile. 
 
Autoritatea publica locala poate accesa programe de finantare guvernamentale si europene, 
conform propunerii orientative prezentate in tabelul privind „Proiecte”.  
 
Valoarea estimata a tuturor proiectelor pe care le poate implementa autoritatea publica locala 
este de 28.298.073 euro. Bugetul local nu poate acoperi nevoile de finantare, de 29.289.073 
euro. In acesta situatie, s-au propus 2 variante de finantare: 

1. Varianta 1 – optima: Fonduri europene + Buget local, din care: 

 contributia UE =  18.206.868 euro, reprezentand 64,34% din valoarea totala 
eligibila a proiectelor; 

 contributia proprie = 10.091.205 euro, reprezentand 35,66% din valoarea totala 
eligibila a proiectelor 

 
Desi contributia UE este cuprinsa intre 98-100%, fie nu exista programe de finantare 
pentru toate proiectele propuse, fie exista limita de suma finantata pentru fiecare 
proiect, situatie in care acestea se finanteaza exclusiv din bugetul local. In acesta 
varianta, proiectele propuse sunt sustenabile pentru bugetul local din perioada 2016-
2020. 
 

2. Varianta 2: Fonduri guvernamentale + Buget local, din care: 

 contributia guvernamentala = 14.268.589 euro, reprezentand 50,42% din 
valoarea totala a proiectelor; 

 contributia proprie = 14.029.484  euro, reprezentand 49,58% din valoarea totala 
a proiectelor 
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Desi contributia guvernamentala este 90%, nu exista programe de finantare pentru 
toate proiectele propuse, situatie in care acestea se finanteaza exclusiv din bugetul 
local. In acesta varianta, proiectele propuse nu sunt sustenabile pentru bugetul local 
din perioada 2016-2020. 
 

3. Varianta 3 presupune accesarea fondurilor guvernamentale si europene pe criteriul 
celui mai apropiat termen de depunere al proiectelor in cadrul unui program finantat fie 
din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene. Desi nu este varianta optima din 
punct de vedere financiar, deoarece raman multe proiecte nefinantate din cauza 
nesustenabilitatii din bugetul local a contributiei proprii, este varianta cea mai realista 
din punct de vedere al accesibilitatii si al accesarii fondurilor europene si 
guvernamentale. 

 
Realizarea proiectelor de dezvoltare propuse se va efectua pe toata perioada programatica 
2016-2020, in functie de alocarile bugetare si de calendarele programelor de finantare. 
 
   
 
DISPOZITII FINALE 
 
 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov pentru perioada 
2016-2020 va fi modificata si completata ori de cate ori intervin modificari ale factorilor 
economico-sociali si de mediu locali si nationali, precum si in cazul oricarei reorientari si/sau 
oportunitati de dezvoltare si de finantare a proiectelor privind dezvoltarea durabila a localitatii.  
 
 
 
ANEXE 
 
Constituie Anexe ale Strategiei de dezvoltare durabila a Comunei Stefanestii de Jos, Judetul 
Ilfov pentru perioada 2016-2020: 
 

 Reglementarile legale, documentele si studiile citate in cuprinsul strategiei si in notele 
de subsol. Acestea se vor atasa pe suport electronic 

 Inventarul domeniului public al Comunei Stefanestii de Jos, conform HCL nr.15/1999 
modificata si completata prin HCL nr.9/03.02.2014 si HCL nr.53/27.11.2015. Acesta se 
va atasa pe suport de hartie  

 Planul Urbanistic General. Acesta se va atasa pe suport electronic. Planul PUG se va 
atasa inclusiv pe suport de hartie 
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