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DISPOZIŢIE 

NR. 313 din data de 18.09.2020 
Privind stabilirea programului de lucru şi serviciile publice prestate la biroul Primăriei comunei 

Ştefăneştii de Jos situat în comuna Ştefăneştii de Jos, complex rezidenţial Cosmopolis, str. Linia de 
Centura nr. 50, parcela 337, tarla 44, etaj 1, cam. 5, jud. Ilfov 

PRIMARUL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS JUDEŢUL ILFOV 
Având în vedere: 
- HCL 73/10.09.2020 privind aprobarea contractului de închiriere a unui spaţiu de birouri în cartierul 

rezidenţial Cosmopolis; 
- Referatul administratorului public nr. 20051/18.09.2020; 
În conformitate cu prevederile: 
- HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în 

activitatea de relatii cu publicul; 
- art 155 şi art 156, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1) coroborat cu art. 155 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE 

Art. 1 Începând cu data de 21.09.2020, se dă în funcţiune biroul Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos 
situat în comuna Ştefăneştii de Jos, complex rezidenţial Cosmopolis, str. Linia de Centura nr. 50, parcela 
337, tarla 44, etaj 1, cam. 5, jud. Ilfov, unde se vor presta următoarele servicii publice pentru cetăţeni: 

- registratură; 

- impozite şi taxe locale. 

Art. 2 Programul de funcţionare al biroului va fi următorul: 
• Luni: 8:30 - 16:00 - registratură/informare; 

• Marţi: 8:30 - 16:00 - registratură/informare/impozite şi taxe locale; 
• Miercuri: 8:30 - 16:00 - registratură/informare; 

• Joi: 8:30 - 16:00 - registratură/informare/impozite şi taxe locale; 
• Vineri: nu se lucrează cu publicul. 

Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art. I, art. 7 si art. 11 din Legea nr. 554/2004 
a Contenciosului Administrativ la autoritatea sau instanţa competentă material şi teritorial. 

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei prefectului 
Judeţului Ilfov, persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate în termenul prevăzut de lege. 

EI, 


