
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST 

 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere: 
- HCL nr. 27/29.04.2015 privind participarea UAT Domnești - Consiliul local, la 

semnarea unui Acord de parteneriat cu alte UAT-uri, inclusiv UAT Ilfov - Consiliul 
Județean, precum și cu alte instituții publice și private, în vederea parcurgerii 
procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru programul PNDR 
2014-2020, Măsura 19, “Dezvoltarea locală a LEADER”; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
- Raportul de specialitate al 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 administrația 

publică locală, republicată, modificată și completată; 
- Notificarea de finanțare cu nr. 107572/06.07.2016 a Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale privind apelul de selecție a Strategiei de Dezvoltare Locală 
depusă de Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST; 

- E-mail transmis de către Comuna Clinceni jud. Ilfov (Lider Grup de Acțiune Locală) 
înregistrată cu nr. 11549/28.07.2016; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Măsura 19 „Dezvoltarea Locală 
LEADER 2014-2020”; 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b) și e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. 
a) şi c), art. 45 alin. (2), lit. d), art. 115, alin. (1), lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală 

ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se desemnează domnul ALEXANDRU COSTEL ca reprezentant al Consiliului Local 

Domnești în primul Consiliu Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV 

SUD VEST pentru funcția de VICEPREȘEDINTE. 

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 

competențelor, prin grija secretarului comunei Domnești. 
 

 
 

Iniţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                         /Secretar   

                                                                                                                                    Zanfir Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 Strategia de dezvoltare a județului Ilfov “Orizont 2020” are în vedere consolidarea 
economiei județului Ilfov, ca mijloc de sporire a bunăstării cetățenilor județului. 

Comuna Domnești are ca obiective dezvoltarea mediului antreprenorial ca şansă 
pentru generarea de locuri de muncă şi bunăstare. O atenție deosebită va fi acordată 
încurajării micilor producători şi a antreprenorilor ce dezvoltă servicii/produse ce valorizează 
piața de desfacere, prin acțiuni, precum:  

1. Sprijin în vederea dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de 
muncă investiții în infrastructura IT în bandă largă, acces la TIC și la facilități online în 
zonele LEADER, creșterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației la nivelul 
afacerilor din mediul LEADER; 

2. Sprijin pentru inovare în spațiul rural, stimularea proceselor și a proiectelor realizate 
în comun de către afacerile locale și centrele de cercetare sau de inovare; 

3. Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru îmbunătățirea performanței economice 
prin proiecte inovatoare; 

4. Sprijin pentru lanțurile scurte de aprovizionare și pentru realizarea de strategii de 
marketing în comun a produselor locale, prin înființarea de grupuri de producători, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare locală; 

5. Sprijin pentru o abordare de mediu durabilă, prin valorificarea patrimoniului natural 
și cultural; 

6. Sprijin pentru inițiative legate de resurse de energie renegerabile/consum scăzut de 
energie, ca acțiuni de aplanare a efectelor schimbărilor climatice. 
Programul LEADER reprezintă o abordare ce oferă noi oportunități de dezvoltare 

rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare şi 
implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi 
cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătățirii abilităților organizatorice ale 
comunităților locale.  

Grupurile de Acțiune Locală sunt parteneriate privat–publice active, constituite din 
reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat și societății civile, desemnați dintr-un 
teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe privind 
componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie integrată pentru 
dezvoltarea teritoriului. 

Acestea reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care 
comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a 
dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea 
tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru 
a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de 
cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar, mai ales, implicarea reală a 
cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung. 

În acest sens, Comuna Clinceni a inițiat demersurile necesare pentru înființarea în 
Județul Ilfov a Grupului de Acțiune Locală, astfel încât prin Hotărârea Consiliului Local 
Clinceni nr. 20/24.04.2015, a fost aprobată încheierea Acordului de parteneriat pentru 
Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST din care fac parte: UAT Ilfov – Consiliul 
Județean, UAT Clinceni – Consiliul Local Clinceni, UAT Ciorogârla – Consiliul Local Ciorogârla, 
UAT Domnești – Consiliul Local Domnești și un numar de 13 parteneri privați. 



În urma evaluării Strategiilor de Dezvoltare Locală depuse în cadrul sesiunii 2016 și 
aprobării Raportului de Evaluare, Strategia de Dezvoltare Locala depusă de Grupul de 
Acțiune Locală ILFOVAȚ ILFOV SUD VEST a fost declarată eligibilă, urmând a avea accces la 
fonduri europene nerambursabile prin Masura 19 – “Dezvoltarea Locală LEADER”. 

Pentru primirea finanțării aprobate este necesară înființarea unei Asociații 
respectând Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 și în acest sens trebuie aprobat Actul 
constitutiv și Statutul Asociației în vederea înființării acesteia. 

Deasemenea, având în vedere că UAT Clinceni este lider în cadrul Asociației Grupul 
de Acțiune Locală ILFOVAȚ ILFOV SUD VEST, solicita modificarea structurii parteneriatului 
GAL Ilfovăt Ilfov Sud-Vest prin scoaterea a 4 parteneri privați: SC Top Activ Instal Expert SRL; 
SC Trio Comal SRL, SC Cipita România SRL, SC Adivila Top Construct SRL și înlocuirea acestora 
cu alți 4 noi parteneri: SC Laur Vic Contrans SRL, SC I&I Smart Mob Quality SRL, SC Natural 
Cafe SRL, SC L&D Bulding Solutions SRL. 
  Față de cele arătate mai sus, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de 
hotărâre pentru modificarea structurii parteneriatului GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest prin 
excluderea celor care și-au pronunțat opțiunea de renunțare și introducerea unor noi 
parteneri privați potrivit scrisorilor de intenție prezentate. 
 
 

 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 UAT Comuna Domnești își propune în conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Comunei 
Domnești, sprijinirea mediului antreprenorial (Obiectivul Specific 1.2) prin încurajarea micilor 
producători si antreprenori ce dezvoltă servicii/produse ce valorizează piaţa de desfacere şi prin 
alinierea iniţiativelor de sprijin pentru mediul de afaceri noilor priorităţi ale regiunii, axate pe 
dezvoltarea mediului privat.  

Comuna Domnești și-a asumat ca obiective, în cadrul Strategiei de dezvoltare a Comunei 
Domnești, sprijinirea realizării infrastructurii de acces şi a reţelelor de utilităţi necesare dezvoltării 
unor investiţii publice cu rol în impulsionarea mediului de afaceri la nivel local. 

Programul LEADER reprezintă o abordare ce oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală 
punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării 
strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării 
mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.  

Programul LEADER include asortarea a 7 caracteristici:  
- abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,  
desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune); 
- abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, 
denumit Grup de Acţiune Locală ); 
- abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi 
implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei); 
- abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate 
sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural; 
- accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente 
ale dezvoltării rurale); 
- implementarea proiectelor de cooperare; 
- interconectarea parteneriatelor locale. 

Activitatea mediului privat din zonele rurale va fi valorificată prin facilitarea asociativității sub 
forma parteneriatelor privat–publice, constituite sub forma unor Grupuri de Acţiune Locală (GAL). 

În acest sens, Comuna Clinceni a inițiat demersurile necesare pentru înființarea  Grupului de 
Acțiune Locală si Comuna Domnesti a devenit partener prin Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 
27/29.04.2015 privind participarea UAT Domnești - Consiliul local, la semnarea unui Acord de 
parteneriat cu alte UAT-uri, inclusiv UAT Ilfov - Consiliul Județean, precum și cu alte instituții publice 
și private, în vederea parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de candidatură pentru 
programul PNDR 2014-2020, Măsura 19, “Dezvoltarea locală a LEADER”.  

Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST cuprinde: UAT Ilfov – Consiliul Județean, 
UAT Clinceni – Consiliul Local Clinceni, UAT Ciorogârla – Consiliul Local Ciorogârla, UAT Domnești – 
Consiliul Local Domnești și un numar de 13 parteneri privați. 
 În urma evaluării Strategiilor de Dezvoltare Locală depuse în cadrul sesiunii 2016 și aprobării 
Raportului de Evaluare, Strategia de Dezvoltare Locala depusă de Grupul de Acțiune Locală ILFOVAȚ 
ILFOV SUD VEST a fost declarată eligibilă, urmând a avea accces la fonduri europene nerambursabile 
prin Masura 19 – “Dezvoltarea Locală LEADER”. 
 Pentru primirea finanțării aprobate este necesară înființarea unei Asociații respectând 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 și în acest sens trebuie aprobat Actul constitutiv și Statutul 
Asociației în vederea înființării acesteia. 
 Scopul și obiectivele Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVAȚ ILFOV SUD VEST sunt în 
concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală depusă spre finanțare și aprobată prin notificarea nr. 
107572/06.07.2016, respectiv: 
 
 
 
 



- Scopul Asociației „GAL ILFOVAT ILFOV SUD VEST” este nelucrativ și nepatrimonial, fiind de interes 
general, în sensul dezvoltării comunităților prin promovarea cooperării  pentru rezolvarea unor 
probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, 
punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării 
strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, ale dezvoltării  
mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunității locale; 

- Stabilirea cadrului general de dezvoltare aferent perioadei 2014-2020, dezvoltat pe principiile 
dezvoltarii durabile si ale colaborarii participative ale populatiei din interiului GAL-ului, plan de 
dezvoltare care sa conduca la reducerea dezechilibrelor de dezvoltare economica si sociala existente 
in mediul urban; 

- Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și creării de 
locuri de muncă; 

- Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale pentru îmbunătățirea calităţii vieţii 
în zonele rurale; 

- Cresterea implicarii mediului public si asociativ prin actiuni de incluziune sociala a populatiei de etnie 
roma de la nivelul teritoriului; 

- Implicarea cetățenilor în procesul de decizie privind dezvoltarea teritoriului GAL Ilfovat Ilfov Sud Vest 
pe principiul European de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC); 

- Stimularea cooperării si a colaborării dintre autoritățile publice locale, mediul privat, societatea civilă 
și alte entități publice sau private în vederea dezvoltării locale a teritoriului GAL Ilfovat Ilfov Sud Vest; 

- Stimularea dezvoltării locale prin valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene sau 
naționale; 

- Redescoperirea și punerea în valoare a tradițiilor culturale specifice teritoriului GAL Ilfovat Ilfov Sud 
Vest; 

- Promovarea si punerea în valoare a potențialului economic, cultural si turistic al teritoriului GAL 
Ilfovat Ilfov Sud Vest; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață si de trai pe teritoriul GAL Ilfovat Ilfov Sud Vest precum si creșterea 
potențialului turistic și economic al teritoriului; 

- Eliminarea disfuncționalităților sociale din teritoriului GAL llfovat Ilfov Sud Vest prin identificarea si 
sprijinirea grupurilor vulnerabile; 

- Creșterea gradului de ocupare, în special pentru tineri, grupuri vulnerabile si minorității romanis; 
- Dezvoltarea resurselor umane din teritoriul GAL prin creșterea accesului la un sistem de educație și 

formare profesională de calitate, stimularea ocupării forței de muncă, reducerea nivelului de sărăcie 
a populației și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate; 

- Creșterea nivelului calitativ si de performanță în învățământul primar, gimnazial si liceal din teritoriul 
GAL atât prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale cât si prin măsuri de stimulare a 
performantei elevilor si a cadrelor didactice; 

- Îmbunătățirea capacității administrative a Administrațiilor locale de pe teritoriul GAL prin 
eficientizarea, modernizarea si transparentizarea proceselor si serviciilor publice; 

- Implementarea unor sisteme si instrumente moderne de planificare strategica si bugetara si a unor 
sisteme moderne si eficiente de management administrativ. 

Faţă de cele expuse anterior, am întocmit raportul în cauză pentru a însoţi proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 
 

Compartiment Achiziții Publice-Investiții, 
Administrarea Domeniului Public și Privat 

 
Șef Serviciu Babă Violeta 


