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HOTĂRÂREA Nr. 13 
din 29 februarie 2016 

 

pentru modificarea HCL nr. 48/30.07.2015 privind desemnarea cenzorului și a cenzorului supleant  
la SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 

• Expunerea   de   motive a  primarului; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Administrație publică, Arhivă; 

• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 

• Adresa nr. 311/25.02.2016 a SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL, înregistrată la registratura 
generala a Primariei Domnesti sub nr. 3169/25.02.2016; 

• HCL nr. 48/30.07.2015 privind desemnarea cenzorului și a cenzorului supleant la S.C. Întreținere 
Peisagistică Domnești S.R.L; 

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. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 – Se modifică Art. 1 al HCL nr. 48/30.07.2015 și va avea următorul cuprins: 
„Se desemnează pe o perioadă de 3 ani, cenzor la SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL, doamna 

ANGHEL IULIANA, cetățean român, identificata cu CI seria IF nr. 478171”. 

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Domnești nr. 48/30.07.2015 

privind desemnarea cenzorului și a cenzorului supleant la SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL, rămân 

neschimbate. 

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

                      Preşedinte de şedinţă,     

                          Năstase Mihalache           
                                                   

                                                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                                                            /Secretar 

                                                                                                                              Cojocaru Bogdan-Marius 

Nr. 13 

Adoptată în şedinţa ordinară din 29.02.2016 

Cu un nr. de __12__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 

Din nr. total de __12__ consilieri prezenţi 


