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HOTARAREA NR 46/25.05.2020 
Privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului,  
comuna Ștefăneștii de Jos, județul 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 național de dezvoltare locală, așa 
cum au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
- În baza dispozițiilor art. 129 alin. (l)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

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

ART 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. Comuna Ștefăneștii de Jos, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum                             
de 332.891 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare 
infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”. 

ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna 
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Comuna Ștefăneștii 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 condițiile 
legii. 

 
 
PREȘEDINTE SEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
         GAFTON CORINA ANDREEA 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 la ședința ordinară din data de 25.05.2020. 
Cu un număr de 9 voturi “pentru” din 13 consilieri în funcție. 
Cu un număr de 0 voturi “impotriva” din 13 consilieri în funcție. 
Cu un număr de 4 “abtineri” din 13 consilieri  în funcție. 

 
 

 


