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HOTĂRÂREA Nr. 38 

din  25 iunie 2015 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 83/12.12.2013 și H.C.L. nr. 5/21.01.2014 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 
Având în vedere: 

• proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice-Investiții, Administrarea domeniului 

public și privat; 
• referatul Biroului Individual de Arhitectură „Daniel Constantin Foarță” pentru rectificarea H.C.L. nr. 

83/2013; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• H.C.L. nr. 83/12.12.2013 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 28/2012 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii  G̋rădiniță cu 
program prelungit în comuna Domnești  ̋; 

• H.C.L. nr. 5/21.01.2014 privind modificarea cuantumului sumei de participare pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “ Grădini ță cu program prelungit în comuna Domnești ,̋ conform 
Contractului de Asociere nr. 11844/16.12.2010, respectiv Primăria comunei Domnești nr. 
3103/08.03.2011; 

• prevederile art. 267  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se modifică Anexele 1 și 2 la H.C.L. nr. 83/12.12.2013, conform Anexei 1 și 2, parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 

 

Art.2   Se modifică Art. 1 al H.C.L. nr. 5/21.01.2014 și va avea următorul cuprins:  
„Se aprobă modificarea Art.1 din H.C.L. nr. 2/2011, astfel: „Se aprobă asocierea Consiliului Local Domnesti cu 

Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public ̋ Grădini ță cu program prelungit în comuna 
Domnești ”, suma reprezentand contribuția C.L.D. este de 3.798.550 lei iar valoarea totală a proiectului este de 7.798.550 
lei, TVA inclus din care C+M=6.174.830 lei, TVA inclus ”. 
 

Art.3  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 83/12.12.2013 și H.C.L. nr. 5/21.01.2014 își mențin 
aplicabilitatea. 

 

Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija secretarului comunei 
Domnești. 

 
 

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

Nr. 38 
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    


