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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Domnești cu Consiliul Județean Ilfov pentru realizarea 
proiectului de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. 

Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și Intr. Făgetului, comuna Domnești, jud. Ilfov” 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziții Publice – Investiții, 

Administrarea Domeniului Public și Privat și al Compartimentului financiar-contabilitate; 
• Raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu prevederile: 
• art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art. 14 şi art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (2) din Legea nr. 215⁄2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă asocierea Consiliului Local Domnești cu Consiliul Județean Ilfov, în 
vedrea finanțării obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea Vodă, Șos. 
Curtea Domnească, Str. Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și Intr. Făgetului, comuna 
Domnești, jud. Ilfov”, în valoare totală de 6.876.423 lei inclusiv TVA. 

Art.2 Se aprobă contribuția Consiliului Local Domnești în sumă de 3.876.423 lei, iar 
contribuția Consiliului Județean Ilfov în sumă de 3.000.000 lei. 

Art.3  Se împuternicește Primarul comunei Domnești, dl. Ghiță Ioan Adrian pentru 
semnarea Contractului de Asociere.  

Art.4  Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate al acestuia, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 

INI ŢIATOR, 
PRIMAR 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
 
 

 
 

    VIZAT DE LEGALITATE, 
                                                                                                                    /SECRETAR 

                                                                                                                  COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Domnești cu Consiliul Județean Ilfov pentru realizarea 
proiectului de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. 

Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și Intr. Făgetului, comuna Domnești, jud. Ilfov” 

 

Având în vedere obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea 
Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și Intr. 
Făgetului, Comuna Domnești, Jud. Ilfov” și ținând cont de prevederile: 

Legii nr. 215⁄2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 Art. 14 
”Unit ăţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, 

inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală 
sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în 
condiţiile legii.” 

Art. 36  
” (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
……………………………………………………………………...…………………………………………… 
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
…………………………………………………………………………………………………………….…….. 
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale 
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.” 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
Art. 35 “Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare 

(1)Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări 
şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de 
asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a 
administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii 
principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în 
colaborare sau asociere.”, 
 

propun spre dezbatere și aprobare Consiliului local Domnești 
 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Domnești cu Consiliul Județean 
Ilfov pentru realizarea proiectului de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea Vodă, 

Șos. Curtea Domnească, Str. Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Prim ăverii și 
Intr. F ăgetului, comuna Domnești, jud. Ilfov” 

 
Primar, 

Ghiță Ioan-Adrian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Domnești cu Consiliul Județean Ilfov pentru realizarea 
proiectului de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. 

Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și Intr. Făgetului, comuna Domnești, jud. Ilfov” 

 

Având în vedere obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. Caragea 
Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și Intr. 
Făgetului, Comuna Domnești, Jud. Ilfov” și prevederile: 

Legii nr. 215⁄2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 Art. 14 
”Unit ăţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, 

inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală 
sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în 
condiţiile legii.” 

Art. 36  
” (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
……………………………………………………………………...…………………………………………… 
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
…………………………………………………………………………………………………………….…….. 
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale 
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.” 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
Art. 35 “Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare 

(1)Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări 
şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de 
asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a 
administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii 
principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în 
colaborare sau asociere.”, 

susținem oportunitatea și legalitatea 
 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Domnești cu Consiliul 
Județean Ilfov pentru realizarea proiectului de investiții “Modernizare sistem rutier pe Șos. 
Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Transilvaniei, Str. Argeșului, Str. Primăverii și  

Intr. F ăgetului, comuna Domnești, jud. Ilfov” 
 
 
 

Compartiment Achiziții Publice-Investiții,                   Compartiment financiar-contabilitate 
Administrarea domeniului public și privat,  
              Șef Serviciu Babă Violeta                                                 Ref. sup. Șerban Cornelia 


