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PROIECT DE HOTARARE 
Privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii 

,,Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, 
comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov" 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei; 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
Prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aşa 

cum au fost aprobate prin Ordinul MDRAP m .1851/2013 ; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (I) din OUG m. 57/2019 privind Codul 
administrative, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră 
pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", în cuantum 
de 853.231,00 lei (inclusiv T.V.A.). 

ART 2. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos, 
reprezentând achjtarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum 
de 332.891 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizare 
infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov". 

ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului "Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos. 

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
cazul rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul de stat. 

Art. 4 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate din subordine. 

Art. 5 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri în condiţiile 
legii. 

INITIATOR, 

Vizat, 
Secretar gener~co 

GAFTON CORI0l 
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HOT ARAREA NR / ------
Privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii 

,,Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, 
comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov" 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei; 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
Prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aşa 
cum au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851 /2013 ; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră 
pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", în cuantum 
de 853.231,00 lei (inclusiv T.V.A.). 

ART 2. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum 
de 332.891 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizare 
infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov". 

ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului "Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos. 

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
cazul rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul de stat. 

Art. 4 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate din subordine. 

Art. 5 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri în condiţiile 
legii . 

PREŞEDINTE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenti: __ la şedinţa ordinară din data de 25.05.2020. 
Cu un număr de __ voturi " pentru" din 13 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ voturi "im potriva" din 13 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ "abtineri" din 13 consilieri în funcţie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Ca urmare a Contractul de finanţare 3837/12.06.2018, înregistrată la U.A.T. 
Comuna Ştefăneştii de Jos cu nr.6193/21.06.2018 - pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul 
Ilfov", 
Ca urmare a H.C.L. nr. 28/17.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, 
comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", în urma elaborării proiectului tehnci şi a detaliilor 
de execuţie, 

Din calculele efectuate de compartimentul de specialitate, cheltuielile neeligibile se 
ridica la un cuantum de 332.891 lei inclusiv T.V.A., reprezentând un procent de 39% din 
valoarea proiectului, si anume 853.231,00 lei (inclusiv T.V.A.), 

Motivul pentru care propun adoptarea unei hotărâri în acest sens este 
necesitatea de a aproba contribuţia proprie în proiect a U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 332.891 
lei inclusiv T.V.A. , reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizare infrastructură 
rutieră pe strada Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", în condiţiile în 
care prin Contractul de finanţare, valoarea finanţată este de 520.340 lei cu T.V.A. 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului "Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos. 

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în cazul 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul de stat. 

PRIMAR, 



RAPORT DE SPECIALITATE l
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Ca um1are a Contractul de finanţare 3837/12.06.2018, înregistrată la U.A.T. 

Comuna Ştefăneştii de Jos cu nr.6193/21.06.2018 - pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului , comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul 

Ilfov", 

Ca urmare a H.C.L. nr. 28/17.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului , 

comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", în urma elaborării proiectului tehnci şi a detaliilor 

de execuţie , 

Din calculele efectuate de compartimentul de specialitate, cheltuielile neeligibile se 

ridica la un cuantum de 332.891 lei inclusiv T.V.A., reprezentând un procent de 39% din 

valoarea proiectului, si anume 853.231,00 lei (inclusiv T.V.A.), 

Propun adoptarea unei hotărâri în acest sens este necesitatea de a aproba contribuţia 

proprie în proiect a U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 332.891 lei inclusiv T.V.A. , 

reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizare infrastructură rutieră pe strada 

Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", în condiţiile în care prin Contractul 

de finanţare , valoarea finanţată este de 520.340 lei cu T.V.A. 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului "Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna 

Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se 

vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Comuna Ştefăneştii de Jos. 

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în cazul 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul de stat. 

ÎNTOCMIT, 

Dră~iniţa 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget -

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură, 

gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în 

şedinţa de lucru în ziua de 25.05.2020 şi a supus analizei sale proiectul de 

hotărâre privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe strada 

Castanului, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov". 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aşa cum au fost aprobate 

prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 , ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm 

că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂ ION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru 

în ziua de 25.05.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, 

comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov". 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aşa cum au fost aprobate 

prin Ordinul MDRAP nr.1851 /2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm 

că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 

25.05.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii 
' 

„Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna 

Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov". 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aşa cum au fost aprobate 

prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 , ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm 

că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre . 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 


