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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  

privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare a  
comunei Domnești pe perioada 2013-2020 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă ordinară 

 
Având în vedere: 
•  Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice - Investiții, Administrarea 
domeniului public și privat prin care se propune Consiliului Local Domnești aprobarea 
actualizării Strategiei de Dezvoltare a comunei Domnești pe perioada 2013-2020; 
• HCL nr. 37/12.04.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Domnești județul 
Ilfov 2013 – 2020; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 – Se aprobă actualizarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Domnești pe perioada 

2013-2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Domnești prin aparatul de specialitate, de către instituțiile, serviciile și societățile subordonate 
Consiliului Local, precum și de către societățile comerciale de interes local. 
 
 

INI ŢIATOR, 
PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
 

 
 

                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE, 
                                                                                                                  /SECRETAR             

       COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
 



 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Strategia de dezvoltare a comunei noastre se constituie ca un instrument modern de 
administrare a comunității cu ajutorul căruia Consiliul local și Primăria Domnești vor fi în 
măsură să asigure coerență acțiunilor lor.  

Un element extrem de important în realizarea acestei strategii a fost consultarea 
populației, rezultatele acestui proces fiind extrem de importante pentru fundamentarea viziunii, 
obiectivelor și proiecte identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. Și de aici încolo, avem 
convingerea că printr-o bună comunicare cu membrii comunității, vom avea susținerea în 
implementarea strategiei.  

Sunt convins că toți locuitorii comunei vor fi partenerii noștri în realizarea dorințelor 
noastre, ale tuturor, de a transforma Domneștiul într-o localitate modernă, decentă și plină de 
viață. 

De asemenea, în procesul de absorbţie a fondurilor europene şi din alte surse 
internaţionale, strategia de dezvoltare locală integrată cu documentaţiile de urbanism şi cele de 
planificare a bugetului local constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond de la care 
începe să se contureze şi să se concretizeze proiectul.  

Având în vedere că Primaria intenționează să acceseze prin Agenția de Finanțare a 
Investițiilor Rurale (AFIR), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Submasura 
7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică"-  construcția de 
drumuri comunale - pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier Sos. 
Caragea Voda, Sos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii și 
Intrarea Fagetului, comuna Domnești, județul Ilfov".  

Finanțarea solicitată poate fi de maxim 1.000.000 euro (suma maxim eligibilă pe proiect).  
Valoarea totala a investitiei ajungând la 6.877.066 inclusiv TVA, 4.469.400 lei de la 

FEADR, diferența de 2.407.666 lei urmând să fie suportată din bugetul local al anului 2017, 
având în vedere că Ghidul de finanțare se află în prezent în consultare publică. 

Urmare a celor prezentate mai sus, este necesară actualizarea Strategiei de Dezvoltare 
a comunei Domnești pe perioada 2013-2020, drept pentru care vă supun spre dezbatere 
proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Având în vedere: 
 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și c),  alin. (4) lit. d) și e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 
• HCL nr. 37/12.04.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Domnești 

județul Ilfov 2013 – 2020; 
• Dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunei Domnești trebuie să fie în contextul geo-

strategic, instituțional, administrativ, economic, social și cultural european, iar obiectivele și 
prioritățile de acțiune ale acesteia trebuie construite în conformitate deplină cu Strategia 
Uniunii Europene și cu strategia naționala de dezvoltare pentru perioada următoare. 

 

si tinand cont: 
• Ca prin actualizarea Strategiei de dezvoltare a comunei Domnesti 2013-2020, se propune 

includerea informațiilor relevante aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia,  completarea 
strategiei aprobate cu informații actuale, şi, respectiv, reorganizarea direcțiilor şi obiectivelor 
de dezvoltare, precum și a planului de acțiuni, astfel încât acestea să corespundă într-o mai 
bună măsură contextului actual.  

• De noile orientări şi regulamente adoptate la nivel european în vederea asigurării 
dezvoltării durabile şi coezive, au determinat necesitatea actualizării „Strategiei de dezvoltare a 
comunei Domnesti  2013-2020”, astfel încât să se asigure corelarea priorităţilor locale cu 
obiectivele strategice si  sursele de finanţare. 

• Ca Primaria intenționează să acceseze prin  Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale 
(AFIR), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Submasura 7.2" Investiții în 
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" -  construcția de drumuri 
comunale - pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier Sos. Caragea 
Voda, Sos. Curtea Domnească, Str. Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii și Intrarea 
Fagetului, comuna Domnești, județul Ilfov", 

 

propun și susțin inițierea unui proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de 
Dezvoltare a comunei Domnești pe perioada 2013-2020.  
 
 
 

Compartimentului Achizi ții publice - Investiții, 
Administrarea domeniului public și privat 

Șef serviciu Babă Violeta 
 

 

 


