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HOTĂRÂREA Nr. 40 
din 31 martie 2016 

 

privind aprobarea Organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul Secretarului comunei Domnești; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Calitatea de actionar al consiliului local la S.C APA-CANAL ILFOV S.A.; 
• Adresa S.C APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 3566/30.03.2016, înregistrată la registratura 

generala a Primăriei Domnești sub nr. 5078/30.03.2016, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a) pct. 14, precum și art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. APĂ-
CANAL ILFOV S.A., conform Anexei nr. 1 și Anexei  nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. APĂ-CANAL 
ILFOV S.A., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentă hotărâre. 

Art.3.  Primarul comunei Domnești, persoanele împuternicite în acest sens și direcțiile de 
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Domnești, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

                  Preşedinte de şedinţă,     
                     Năstase Mihalache           
                                                
                                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                                   /Secretar 
                                                                                                                   Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 

Nr. 40 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2016 
Cu un nr. de __11__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __11__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri                                                                                                           


