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HOTĂRÂREA Nr. 27 
din 29 aprilie 2015 

 
privind participarea U.A.T. Domnești - Consiliul local, la semnarea unui Acord de parteneriat cu alte  

U.A.T.-uri, inclusiv U.A.T. Ilfov - Consiliul Jude țean, precum și cu alte instituții publice și private, în vederea 
parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, 

Măsură 19, “Dezvoltarea locală a LEADER” 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul Compartimentului Achiziții publice – Investiții, Administrarea domeniului public și privat; 
• Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Domnești; 
• Prevederile art. 36 alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

modificată și completată 
 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și 
completată, 
 

HOTĂRĂSTE: 
                                                

Art. 1.  Se aprobă participarea U.A.T. Domnești - Consiliul local, la semnarea unui Acord de parteneriat cu 
alte U.A.T.-uri, inclusiv U.A.T. Ilfov - Consiliul Județean, precum și cu alte instituții publice și private, în vederea 
parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, Masura 19, 
“Dezvoltarea locală a LEADER”. 

 
Art. 2. Se împuterniceste doamna Babă Violeta să participe la ședința de constituire a parteneriatului, 

respectiv să semneze acordul de parteneriat și documentele anexe ale acestuia. 
 

Art. 3. U.A.T. Domnești - Consiliul local va participa, prin împuternicitul desemnat, la luarea tuturor 
deciziilor stabilite prin acordul de parteneriat și a celor ulterioare, pe toată durata parteneriatului, precum și să 
semneze toate documentele corespunzătoare acestor activități 
 

Art. 4. Denumirea parteneriatului privat-public, respectiv a viitoarei asociații va fi: GRUPUL  DE 
ACȚIUNE LOCALĂ ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.  

U.A.T. Domnești - Consiliul local se angajează să nu participe la constituirea nici unui alt parteneriat cu 
scopul de înființare a unui alt grup de acțiune locală și să nu adere la un grup de acțiune locală existent. 
 

Art. 5.  Lista partenerilor care vor constitui Grupul de Acțiune Locală este prezentată în Anexă. Aceasta 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 6. Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului local Domnești vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
                              Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează, 
                                   Năstase Mihalache                                                                                              /Secretar, 
                                                                                                                                                             Zanfir Maria 
 
 
 
Nr. 27 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.04.2015 
Cu un nr. de 14 voturi 
Din nr.total de 14 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    
 


