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HOTĂRÂREA Nr. 35 

din 25 iunie 2015 
pentru modificarea pct. 7 al Anexei la H.C.L. nr. 13/25.02.2015 privind aprobarea principalelor manifestări 

cultural-artistice, sportive, sociale, educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2015 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă ordinară 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Administrație publică, Arhivă și Compartimentului 

Financiar-Contabilitate; 
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

215⁄2001, privind Administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Pct. 7 al Anexei la H.C.L. nr. 13/25.02.2015 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-
artistice, sportive, sociale, educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2015, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea manifestării  
 

Data (perioada) Suma alocată -lei- 
cu T.V.A 

7. GENERAȚIA DE AUR – 50 DE ANI DE 
CĂSĂTORIE 

27 IUNIE 77.525 

 
Art.2   Pct. 4 al Anexei la H.C.L. nr. 13/25.02.2015 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-

artistice, sportive, sociale, educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2015, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea manifestării  
 

Data (perioada) Suma alocată -lei- 
cu T.V.A 

4. ZIUA COMUNEI – ZIUA EROILOR – 
21 MAI 

23 MAI 21.875 

 

Art.3  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 13/25.02.2015 își mențin aplicabilitatea. 
 

Art.4  Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                                            Contrasemnează, 
                   Năstase Mihalache                                                                                                    /Secretar, 
                                                                                                                                                   Zanfir Maria 
 
 

Nr. 35 
Adoptată în şedinţa ordinară din 25.06.2015 
Cu un nr. de 12 voturi 
Din nr.total de 12 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    


