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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea HCL nr. 38/31.03.2016 privind aprobarea planului anual de acţiuni sau 
lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social 

conform prevederilor Legii nr. 416/2001, modificată și completată prin  
Legea  nr. 276/2010 privind venitul minim garantat 

 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 
 
 

Având în vedere: 
 

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

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Asistență socială, Resurse umane; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

• HCL nr. 38/31.03.2016 privind aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de 

interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social 

conform prevederilor Legii nr. 416/2001, modificată și completată prin Legea  nr. 

276/2010 privind venitul minim garantat. 

Ținând cont de: 

• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative – republicată, 

 

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

 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.1  Se modifică Art. 4 la HCL nr. 38/31.03.2016 și va avea următorul cuprins: 
„Art.4 Primarul comunei Domnești Ghiță Ioan-Adrian și persoanele desemnate de 

acesta prin dispoziție, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri“. 
 
 

Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 38/31.03.2016, își mențin aplicabilitatea. 
 
 

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștința publică, se vor face conform 
competențelor, prin grija Secretarului Comunei Domnești. 

 
 
 

 

Inițiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 

 
 

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                       /Secretar   

                                                                                                                                   Zanfir Maria 
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EXPUNEREA DE MOTIVE 
 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere: 
 

• Hotărârea Judecătorească nr. 6542/1748/2016 de validare a Primarului 

ales; 

• HCL nr. 38/31.03.2016 privind aprobarea planului anual de acțiuni sau 

lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă 

beneficiare de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, 

modificată și completată prin Legea  nr. 276/2010 privind venitul minim 

garantat; 

• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, 
 

pentru a da posibilitatea primarului să nominalizeze persoana(ele) dorită(e) 

prin dispoziție, se impune modificarea Art. 4 la HCL nr. 38/31.03.2016 care va 

avea următorul cuprins: 

„Art.4 Primarul comunei Domnești Ghiță Ioan-Adrian și persoanele 

desemnate de acesta prin dispoziție, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri“,  
 

drept pentru care propun inițierea unui proiect de hotărâre ce va fi supus 

spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Domnești. 

 
 

 
 
 

PRIMAR, 
GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

 
I.  TEMEIUL DE FAPT: 
 

Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești pentru modificarea HCL nr. 

38/31.03.2016 privind aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru 

persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 

416/2001, modificată și completată prin Legea  nr. 276/2010 privind venitul minim garantat. 
 
II. TEMEIUL DE DREPT: 
 

• Hotărârea Judecătorească nr. 6542/1748/2016 de validare a Primarului ales, dl. Ghiță 

Ioan-Adrian; 

• HCL nr. 38/31.03.2016 privind aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de 

interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social 

conform prevederilor Legii nr. 416/2001, modificată și completată prin Legea  nr. 

276/2010 privind venitul minim garantat. 

 
III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: 
 

Modificarea Art. 4 la HCL nr. 38/31.03.2016 pentru a da posibilitatea primarului să 

nominalizeze persoana(ele) dorită(e) prin dispoziție. 

 

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE: 

 

• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative – republicată; 

• Prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

V. CONCLUZII SI PROPUNERI: 

 

Față de cele aratate mai sus, susțin Proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
 

 

Compartiment Asistență socială, Resurse umane  

Insp. Pr. Matei Ioana-Daniela 

 

 
 
 
 


