
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 67 mp cu destinatia Oficiu Postai -
servicii publice CAEN 5310 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
A vând în vedere : 

• Expunerea de motive al primarului comunei Ştefăneştii de Jos; 
• Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 
• Referatul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei 

Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov. 

În conformitate cu prevederile : 
- Art. 129 alin (6) lit. a) , Art. 333 alin . (1) si alin. (5) din OUG 5712019 privind codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codu l Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă închirierea unui spatiu in suprafata de 67 mp cu destinatia Oficiu Postai -
servicii publice CAEN 5310. 

Art. 2. Datele de identificare, valoarea de inventar ale bunului care face obiectul 
închirierii , destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii , durata închirierii precum si preţul 
minim al închirierii sunt mentionate in Anexa 1, parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art. 3. Primarul Comunei Ştefăneştii de Jos va duce la îndeplinire prezenta hotărâre . 

Art. 4. Secretarul general al comunei , va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre . 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 
STEFAN Ionel Robert 
' 

VIZAT, 
SECRETAR GENERAL L 

GAFTONCo. 
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privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 67 mp cu destinatia Oficiu Postai
servicii publice CAEN 5310. 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
A vând în vedere : 

• Expunerea de motive al primarului comunei Ştetăneştii de Jos; 
• Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ştetăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 
• Referatul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei 

Ştetăneştii de Jos, Judeţ Ilfov. 

În conformitate cu prevederile : 
-Art. 129 alin (6) lit. a), Art. 333 alin. ( I) si alin. (5 ) din OUG 57/2019 privind codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă închirierea unui spatiu in suprafata de 67 mp cu destinatia Oficiu Postat -
servicii publice CAEN 531 O. 

Art. 2. Datele de identificare, valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii , 
destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii , durata închirierii precum si preţul minim al 
închirierii sunt mentionate in Anexa l , parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art. 3 Primarul Comunei Ştetăneştii de Jos va duce la îndeplinire prezenta hotărâre . 

Art. 4. Secretarul general al comunei , va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa extraordinară din 14.02.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



ANEXA 1 la HCL nr ....................................... privind inchirierea unui spatiu in 
suprafata de 67 mp, cu destinatia Oficiu Po�tal - servicii publice CAEN 5310. 

Datele de identificare a bunului: Cladire Po�ti'i- $os. $tefi'ine�ti nr. 147 Nr cadastral 56634  s 67mp 

Valoarea de inventar a acestuia: 124.132,36 lei 

Destinatia bunului: Oficiu Po�tal 

Durata inchirierii: 4 ani 

Pretul minim al inchirierii: 1061,28 / an (valoare stabilita conform studiului de oportunitate 1919/29.01.2020 x2)
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EXPUNERE DE MOTIVE 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

consiliul local poate aproba închirierea unui spatiu in suprafata de 67 mp, pentru 

activitati de utilitate publica - servicii postale. 

In considerarea oportunitatii s-au avut in vedere necesitatea stringenta a unui 

astfel de serviciu la nivelul comunei Stefanesti de Jos, precum si aspecte tehnice ce 

tin de traditia serviciilor in domeniu. 

Serviciile poştale şi de curierat sunt necesare cetatenilor comunei, 

urmarindu-se in principal prestarea acestor servicii la tarife accesibile tuturor 

utilizatorilor şi standarde ridicate de calitate. 

Fiind îndeplinite condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, propun spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind închirierea unui spatiu in suprafata de 67 mp, pentru 

activitati de utilitate publica - servicii postale. 

PRIMAR 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 

privind codul administrativ, Consiliul local poate aproba inchirierea unui spatiu 

in suprafata de 67 mp pentru activitati de utilitate publica - servicii postale, 

consider, astfel, că sunt îndeplinite condiţiile legale şi supun spre promovare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 

67 mp pentru activitati de utilitate publica - servicii postale, Companiei 

Naţionale Poşta Română S.A. (Poşta Română). 



REFERAT DE SPECIALITATE 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile OUG 57/2019, privind 

codul administrativ, Consiliul local poate aproba inchirierea unui spatiu in suprafata 

de 67 mp pentru activitati de utilitate publica - servicii postale, consider că sunt 

îndeplinite condiţiile legale şi supun spre promovare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea închirierii unui spatiu in suprafata de 67 mp pentru activitati de utilitate 

publica - servicii postale. 

AMENAJAREA TERITORIULUI 


