
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind împuternicirea unui num ăr de trei persoane din rândul consilierilor locali în 

vederea reprezentării intereselor Consiliului Local Domnesti  
în S.C. Intreținere Peisagistică Domnești SRL 

 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a dlui. primar Ghiță Ioan Adrian; 

• Raportul de specialitate al secretarului; 
• Raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 

• Hotărârea Judecătorească nr. 6542/1748/2016 de validare a Primarului ales domnul Ghiță 
Ioan Adrian; 

• HCL nr. 72/25.06.2016 privind Constituirea Consiliului Local al Comunei Domneşti, 
județul Ilfov; 

• Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă împuternicirea unui număr de trei persoane din rândul consilierilor 
locali în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local în S.C. Întreținere Peisagistică, 
Domnești S.R.L. respectând algoritmul politic de la alegerile locale din data de 05.06.2016, 
astfel: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Art. 2. Persoanele nominalizate la Art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competențelor legale. 

 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
                                    
 
 
 

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                    /Secretar   

                                                                                                                            Zanfir Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind împuternicirea unui num ăr de trei persoane din rândul consilierilor locali în 

vederea reprezentării intereselor Consiliului Local Domnești în  
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 

 
 

 
Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local Domnești cu nr.16 din 31.05.2011 prin care  s-a 
aprobat înființarea unei societăți comerciale de interes local în vederea eficientizării 
serviciului de gospodărire comunală, având asociat unic Consiliul Local Domnești; 

- HCL nr. 72/25.06.2016 privind Constituirea Consiliului Local al Comunei 
Domneşti, județul Ilfov – mandat 2016-2020; 

-prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

supun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind împuternicirea 
unui număr de trei persoane din rândul consilierilor locali în vederea reprezentării 
intereselor Consiliului Local Domnești în S.C. Întreținere Peisagistică Domnești 
S.R.L., în forma prezentată. 

 
 

 

PRIMAR, 
GHIȚĂ IOAN ADRIAN  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind împuternicirea unui num ăr de trei persoane din rândul consilierilor locali în 

vederea reprezentării intereselor Consiliului Local Domnești în  
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 

 
 

 
Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local Domnești cu nr.16 din 31.05.2011 prin care  s-a 
aprobat înființarea unei societăți comerciale de interes local în vederea eficientizării 
serviciului de gospodărire comunală, având asociat unic Consiliul Local Domnești; 

- HCL nr. 72/25.06.2016 privind Constituirea Consiliului Local al Comunei 
Domneşti, județul Ilfov – mandat 2016-2020; 

- prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 
republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
”Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în 
societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin 
hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la 
ultimele alegeri locale” 

sunt întrunite condițiile legale iniţierii unui proiect de hotarâre care să fie supus 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local privind împuternicirea unui număr de trei 
persoane din rândul consilierilor locali în vederea reprezentării intereselor Consiliului 
Local Domnești în S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. 
 
 
 

 
/SECRETAR, 

            ZANFIR MARIA  
 
 


