
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
    

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
pentru utilizarea sălilor Căminelor Culturale, proprietatea 

Comunei Domnești Județul Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 
  
Având în vedere : 

• expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 

• raportul de specialitate al Comp. Achiziții Publice și Investiții privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Căminelor Culturale, proprietatea 
Comunei Domnești; 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Domnești; 

• prevederile art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României; 

• prevederile art. 36, alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice 
locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 282 din Legea nr. 227/2015 Cod Fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

• prevederile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparență decizională în 
administrația publică, republicată; 

• prevederile art. 6, alin. (1) lit. a) din OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și 
desfășurarea activității așezămintelor culturale;  

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare al Căminelor Culturale din 
Comuna Domnești, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor 
prin grija secretarului Primăriei Comunei Domnești. 
 

Iniţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                            /Secretar   

                                                                                                                               Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
pentru utilizarea sălilor Căminelor Culturale, proprietatea 

Comunei Domnești Județul Ilfov 
 
Având în vedere : 

• prevederile art.36, alin. (6) lit. a), pct. 4)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare: ,,Consiliul local: asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: cultura;’’     

• prevederile art. 6, alin. (1) lit. a), pct. 1) din O.U.G 118/2006 privind înființarea, organizarea și 
desfășurarea activității așezămintelor culturale: ,,Autoritățile administrației publice în subordinea 
cărora funcționează așezămintele culturale, instituțiile publice, aprobă pentru acestea, în 
conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență: regulamentul de organizare și 
funcționare proprii; ’’ 

• prevederile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 
- ,,(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul 
propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către 
mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite 
proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea 
acestor informații.’’ 

- ,,(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința 
publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre 
avizare de către autoritățile publice.’’ 

       În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea  
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei 
Domnești, inițiază următorul Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și 
funcționare pentru utilizarea sălilor Căminelor Culturale, proprietatea Comunei Domnești Județul Ilfov. 
                 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Ghiță Ioan-Adrian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, pentru 
utilizarea sălilor Căminelor Culturale, proprietatea Comunei Domnești Județul Ilfov 

 
    
 

Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Domnești propune în conformitate cu 

prevederile art. 45, alin. 6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Căminelor Culturale din Comuna Domnești, 

Județul Ilfov. 

Căminele Culturale din Comuna Domnești, Județul Ilfov sunt instituții publice de cultură, 

fără personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local 

Domnești, pot fi finanțate din venituri proprii și din alocații de la bugetul local. Acestea își 

desfășoară întreaga activitate respectând principiile de bază care guvernează activitățile specifice 

așezămintelor culturale. 

A fost întocmit un Regulament de organizare și funcționare, care potrivit Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, a fost încărcat spre consultare publică  

respectându-se  termenul de 30 de zile lucrătoare. Nu au fost primite/depuse, observații cu privire 

la conținutul Regulamentului de organizare și funcționare a Căminelor Culturale din Comuna 

Domnești.  

Drept pentru care se propune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a 

Căminelor Culturale, în forma în care a fost prezentat,  cu scopul de a asigura locuitorilor un cadru 

proprice organizării și desfășurării unor evenimente cultural-artistice și altor activități în 

conformitate cu obiectivele specifice și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

 
 
 

Compartiment Achiziții Publice și Investiții, 
Negru Adelina Georgiana 

 
 


