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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

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 Judet ean, precum si cu alte institutii publice si private, în vederea 

parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, 
Măsura 19, “Dezvoltarea locală a LEADER” 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 

 
 

Având în vedere: 
• 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 administratia publică locală, republicată, 

modificată si completată 
 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, modificată si 
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 Judetean, precum si cu alte institutii publice si private, în vederea 
parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, Măsura19, 
“Dezvoltarea locală a LEADER”.  
 

Art. 2.  Se împuterniceste dl./dna. .................................................. să participe la sedinta de constituire a 
parteneriatului, respectiv să semneze acordul de parteneriat si 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 si a celor ulterioare, pe toată durata parteneriatului, precum si să 
semneze toate documentele corespunzătoare acestor activităti 
 

Art. 4. Denumirea parteneriatului privat-public, respectiv a viitoarei asociatii va fi: GRUPUL  DE 
ACTIUNE LOCALA ILFOVAT ILFOV SUD VEST.  

UAT Domnești - Consiliul local se angajează să nu participe la constituirea nici unui alt parteneriat cu 
scopul de înfiintare a unui alt grup de actiune locală si să nu adere la un grup de actiune locala existent. 
 

Art. 5.  Lista partenerilor care vor constitui Grupul de Actiune Locala este prezentata in Anexa. Aceasta 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art. 6. Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului local Domnești vor asigura aducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    

 
 
 

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                                 /Secretar   

                                                                                                                                                          Zanfir Maria 
 
 
 



 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea sub-măsurii 19.1 

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” și ținând 

cont de faptul că localitatea noastră este eligibilă în cadrul acestei sub-măsuri 

împreună cu localitățile Ciorogârla, Clinceni și partenerii privați selectați în cadrul 

procedurii de selecție antedeschiderii măsurii 19.1, inițiez un proiect de hotărâre 

prin care să se aprobe participarea U.A.T. Domnești – Consiliul local, la semnarea 

unui Acord de parteneriat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean și cu entități 

publice și private din teritoriul alcătuit din localitățile Domnești, Clinceni și 

Ciorogârla în vederea parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de 

candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, Masura19, sub-măsura 19.1, 

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” pentru 

constituirea unui grup de acțiune locală. 

 

PRIMAR, 

BOŞCU NINEL CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publică locală, republicată, modificată și completată și 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sub-măsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”, localitatea Domnești județ 

Ilfov a fost declarată eligibilă pentru această sub-măsură împreună cu 

localitățile Ciorogârla și Clinceni, alături de partenerii privați selectați în cadrul 

procedurii de selecție antedeschiderii Măsurii 19, sub-măsura 19.1. 

Grupurile de acțiune locală sunt parteneriate privat – publice active, 

constituite din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat și societățile 

civile, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească 

o serie de cerințe privind componența și care vor implementa o strategie 

integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

 La nivel decizional, nici autoritățile publice, astfel cum sunt definite 

conform normelor naționale sau grup de interese, nu va deține mai mult de 49 % 

din drepturile de vot.  

În cadrul Gal-ului fiecare entitate/ persoană va reprezenta un vot. 

 Asistența privind înființarea Gal-ului se bazează pe rambursarea 

cheltuielilor eligibile. Sprijinul nerambursabil fiind de 100 %.  

 Fată de cele prezentate, susțin inițierea unui proiect de hotărâre prin care 

să se aprobe participarea U.A.T. Domnești – Consiliul local, la semnarea unui 

Acord de parteneriat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean și cu entități publice și 

private din teritoriul alcătuit din localitățile Domnești, Clinceni și Ciorogârla în 

vederea parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru 

programul PNDR 2014-2020, Masura 19, sub-măsura 19.1, ”Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” pentru constituirea unui grup 

de acțiune locală,  privind adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

Serviciul Achiziții publice – Investiții, Administrarea domeniului public și privat, 

Mediu, Drumuri, Utilități publice, Situații de urgență, Administrativ 

Șef serviciu Babă Violeta 

 



 

 
 

 

 


