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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funționare a  

Consiliului Local al comunei Domnești, județul Ilfov 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 

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

• HCL nr. 72/25.06.2016 de constituire a Consiliului Local Domnești; 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnesti;  

• Raportul Compartimentului de specialitate; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 
În conformitate cu: 

• prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi ale art. 45, coroborate cu prevederile art. 115 
alin. (1) lit. b), alin. (3), (5), (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

        Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funționare a Consiliului Local al 
comunei Domnești județul Ilfov, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

Art.2 Cu data prezentei HCL nr. 43/19.10.2012, își încetează aplicabilitatea. 
 

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 
 
 
Având în vedere: 

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

• HCL nr. 72/25.06.2016 de constituire a Consiliului Local Domnești; 

• prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
      privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funționare a Consiliului Local al comunei Domnești 
județul Ilfov. 
 
 
 

PRIMAR, 
GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
Având în vedere: 

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

• HCL nr. 72/25.06.2016 de constituire a Consiliului Local Domnești. 
 

În conformitate cu: 

• prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

• prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale și 
este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

Consiliul Local al comunei Domnești se organizează şi funcţionează în 
conformitate cu principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii 
şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
Autonomia locală se exercită în limitele prevăzute de lege, atât în plan 
administrativ, cât şi financiar.  

Ținând cont de cele prezentate, supun atenției Consiliului Local al comunei 
Domnești, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al 
comunei Domnești.  

     
 

Șef Serviciu Zanfir Maria 


