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HOTĂRÂRE
Privind modificarea Anexei partenerilor ce fac parte din Grupul de Acțiune Locală, 

Aprobată prin HCL nr. 27/29.04.2015

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
- expunerea de motive a Primarului; 
- raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice – Investiții, Administrarea

domeniului public și privat;
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
- HCL nr. 27/29.04.2015 privind participarea UAT Domnești - Consiliul local, la semnarea 

unui Acord de parteneriat cu alte UAT-uri, inclusiv UAT Ilfov - Consiliul Județean, precum și cu 
alte instituții publice și private, în vederea parcurgerii procedurilor de depunere a dosarului de 
candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, Măsura 19, “Dezvoltarea locală a LEADER”;

- HCL nr. 57/29.04.2016 pentru completarea Anexei partenerilor ce fac parte din Grupul de 
Acțiune Locală, aprobată prin HCL nr. 27/29.04.2015, cu partenerul ”ASOCIAȚIA PENTRU 
TINERET – LIBERTE DE PENSEE”;

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative – republicată,

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f), art. 47și 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 revocă HCL nr. 57/27.04.2016 pentru completarea Anexei partenerilor ce fac 
parte din Grupul de Acțiune Locală, aprobată prin HCL nr. 27/29.04.2015, cu partenerul 
”ASOCIAȚIA PENTRU TINERET – LIBERTE DE PENSEE”.

Art. 2. Se modifică Anexa partenerilor ce fac parte din Grupul de Acțiune Locală, aprobată
prin HCL nr. 27/29.04.2015, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija secretarului comuneiDomnești.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
BOȘCU NINEL CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
Pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
Zanfir Maria

Nr. 91
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.08.2016
Cu un nr. de 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri
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