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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea parteneriatului între UAT Comuna Domneşti și Asociația Judeţeană 

pentru Protecţie Socială Raza de Lună Braşov si aprobarea depunerii Proiectului E.C.I.P. - 
Educatie de Calitate Inovativa si Prietenoasa - în cadrul apelului de proiecte 

POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 
 

Având în vedere: 
  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
 Expunerea de motive a Primarului;  
  Raportul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala, Resurse Umane, prin care 

se propune aprobarea parteneriatului cu Asociația Judeţeană pentru Protecţia Socială Raza de Lună 

Braşov; 
  Srisoarea de intenție nr. 24/28.11.2016 transmisă de Asociația Judeţeană pentru Protecţia 

Socială Raza de Lună Braşov, înregistrată la Primăria comunei Domneşti cu nr. 18155/28.11.2016; 
 Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor POCU 2014-2020, Axa 

prioritară 6;  
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti.  

În conformitate cu: 
 Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      
 
H O T Ă R Â Ș T E 

 
Art.1.  Se aprobă  parteneriatul între UATC Domneşti și Asociația Judeţeană pentru Protecţia 

Socială Raza de Lună Braşov,  în scopul depunerii unui proiect în cadrul apelului de proiecte 
POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, conform Anexei parte integrantă a  
prezentei hotărâri. 
 

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Domneşti pentru semnarea acordului de 
parteneriat ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
Art.3.  Se aprobă  depunerea proiectului E.C.I.P.-Educaţie de calitate inovativă şi prietenoasă,  

în cadrul apelului de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. 
 
Art.4. Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor eligibile care vor fi angajate de UAT 

comuna Domneşti pe perioada proiectului E.C.I.P. –Educaţie de calitate inovativă şi prietenoasă 

care este de 1.989.931,55 lei, din care contribuţia proprie -   39.798,63  lei. 



 
  

 
 

 
Art.5. Se împuternicește primarul comunei Domneşti pentru semnarea acordului de 

parteneriat cu Asociația Judeţeană pentru Protecţie Socială Raza de Lună Braşov, prevăzut în 

Anexă parte integrată a prezentei hotărâri.  
 
Art.6.  Primarul Comunei Domneşti, prin serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.7.   Secretarul comunei Domneşti va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 

prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului Comunei Domneşti, Asociaţiei Judeţeană 

pentru Protecţia Socială Raza de Lună Braşov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
             ȘTEFAN COSTEL                 
                   
 
 
                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                        pentru legalitate 
                                                                                                          /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                        COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
 
Nr. ____ 
Adoptată în şedinţa ordinară din 13.12.2016 
Cu un nr. de ____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotrivă”, _____ voturi „se abține” 
Din nr. total de ____ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu ____ consilieri    
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