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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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: 
• 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. 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                                    
Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                                              /Secretar,   
                                                                                                                                                      Zanfir Maria 



EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Avand in vedere 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, care cuprinde si evenimentul GENERAȚIA DE AUR 
– 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE, proiect care va avea loc in data de 27.06.2015 la 
Caminul Cultural Domnesti, in prezenta tuturor cuplurilor a caror casatorie a fost 
oficiata pana in anul 1965 inclusiv, pe langa programul artistic se va realiza o premiere 
insemnand 500 lei/cuplu. 

Suma alocata initial pentru proiectul mai sus mentionat a fost de 36.900 lei cu 
T.V.A., dar numarul dosarelor depuse de cei indreptatiti sa participe la eveniment 
depasesc estimarile initiale, drept pentru care este necesar ridicarea plafonului initial 
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. 

Tinand cont de faptul ca in urma desfasurarii proiectului ZIUA COMUNEI – 
ZIUA EROILOR – 21 MAI, suma utilizata a fost mai mica decat cea planificata si a 
rezultat un disponibil financiar de 40.625 lei, care poate fi folosit in cadrul 
evenimentului GENERAȚIA DE AUR – 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE, pentru 
acordarea premiului de 500 lei tuturor celor care si-au exprimat participarea la aceasta 
omagiere extrem de importanta in viata unui cuplu, am initiat aceasta modificare.  

Urmare a acestei modificari, pct. 4 al Anexei la H.C.L. nr. 13/25.02.2015 Suma 
alocata -lei- cu T.V.A, se modifica si devine 21.875 lei, iar pct. 7 al aceleiasi hotarari se 
modifica implicit si devine 77.525 lei. 

De mentionat faptul ca aceste modificari realizate intre proiecte, nu au adus nicio 
schimbare in suma totala pentru desfasurarea principalelor manifestări cultural-artistice, 
sportive, sociale, educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 
2015, aprobata prin H.C.L. nr. 11/13.02.2015 – Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Domneşti pentru anul 2015, drept pentru care propun spre dezbatere si 
aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.  

 
 

                                                             
PRIMAR 

BOŞCU NINEL CONSTANTIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE COMUN 
al Compartimentului Administratie publica, Arhiva s i 

Compartimentului Financiar-Contabilitate 
 

Avand in vedere 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, care cuprinde si evenimentul GENERAȚIA DE AUR 
– 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE, proiect care va avea loc in data de 27.06.2015 la 
Caminul Cultural Domnesti, in prezenta tuturor cuplurilor a caror casatorie a fost 
oficiata pana in anul 1965 inclusiv, pe langa programul artistic se va realiza o premiere 
insemnand 500 lei/cuplu. 

Suma alocata initial pentru proiectul mai sus mentionat a fost de 36.900 lei cu 
T.V.A., dar numarul dosarelor depuse de cei indreptatiti sa participe la eveniment 
depasesc estimarile initiale, drept pentru care este necesar ridicarea plafonului initial 
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. 

Tinand cont de faptul ca in urma desfasurarii proiectului ZIUA COMUNEI – 
ZIUA EROILOR – 21 MAI, suma utilizata a fost mai mica decat cea planificata si a 
rezultat un disponibil financiar de 40.625 lei, care poate fi folosit in cadrul 
evenimentului GENERAȚIA DE AUR – 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE, pentru 
acordarea premiului de 500 lei tuturor celor care si-au exprimat participarea la aceasta 
omagiere extrem de importanta in viata unui cuplu, omagiere initiata si infaptuita de 
autoritatile administratiei publice locale. 

Urmare a acestei modificari, pct. 4 al Anexei la H.C.L. nr. 13/25.02.2015 Suma 
alocata -lei- cu T.V.A, se modifica si devine 21.875 lei, iar pct. 7 al aceleiasi hotarari se 
modifica implicit si devine 77.525 lei. 

De mentionat faptul ca aceste modificari realizate intre proiecte, nu au adus nicio 
schimbare in suma totala pentru desfasurarea principalelor manifestări cultural-artistice, 
sportive, sociale, educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 
2015, aprobata prin H.C.L. nr. 11/13.02.2015 – Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Domneşti pentru anul 2015, drept pentru care sustinem legalitatea, 
oportunitatea si necesitatea proiectului de hotarare. 
                 
 
                                   
Compartimentul Administratie publica, Arhiva 
Ref. sup. Scripa Doina Maria 
 
 

Compartimentul Financiar-Contabilitate  
                                                         Ref. sup. Serban Cornelia 

 
 


