
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57

HOTĂRÂRE
Pentru modificarea pct. 9 al Anexei la H.C.L. nr. 7/29.02.2016 privind aprobarea principalelor

manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, educative şireligioase
care se desfăşoară în comuna Domnești în anul 2016

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru

Având în vedere:
∑ Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti;
∑ Expunerea de motive a primarului;
∑ Raportul de specialitate comun al Compartimentului Administrație publică, Arhivă și

Compartimentului Financiar-Contabilitate;
∑ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;
∑ Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
215⁄2001, privind Administraţia publica locală cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Pct. 9 al Anexei la H.C.L. nr. 7/29.02.2016 privind aprobarea principalelor manifestări 
cultural-artistice, sportive, sociale, educative şi religioase care se desfăşoară în comuna Domnești în
anul 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. 
crt.

Denumirea manifestării Data (perioada) Suma alocată -lei-
cu T.V.A

9. Bisericile noastre – Cele patru hramuri : Izvorul
Tamaduirii, Sfanta Cuvioasa Parascheva, Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavriil, Sfantul Spiridon

2016 - 6 mai
- 14 oct.
- 8 nov.
- 12 dec.

16.000

PELERINAJ  LA  PRISLOP 21-22 oct. 2016 55.000*

*suma de 55.000 lei este reportată din proiectele anterioare neimplementate în cursul anului 2016.

Art .2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 7/29.02.2016 își mențin aplicabilitatea.

Art. 3 Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
ȘTEFAN COSTEL

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
ZANFIR MARIA

Nr. 120
Adoptată în şedinţa ordinară din 04.10.2016
Cu un nr. de 12 voturi „pentru”, 2  voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu  15 consilieri


