
 
 
ROMANIA                                                                                   
JUDETUL ILFOV                                                                           
PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI                                                         
 
   

PROIECT DE HOARARE   
 

privind asocierea Consiliului Local Domnesti, Judetul Ilfov cu Consiliul Judetean Ilfov 
în vederea realizarii obiectivului de interes public ,,Construire After School P+1E, împrejmuire si 

utilit ăți,  Comuna Domnești, Județ Ilfov” 
 

 
Consiliul Local al Comunei Domnesti judetul Ilfov 
        Avand in vedere: 

� expunerea de motive a d-lui primar Ghita Ioan - Adrian; 
� raportul compartimentului de specialitate financiar - contabil; 
� raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local Domnesti; 
� prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale; 
� Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
� Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

      
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul prevederilor art. 45 alin 1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 Art.1.   Se aproba asocierea Consiliului Local Domnesti cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii 
obiectivului de interes public: ,,Construire After School P+1E, împrejmuire si utilități,  Comuna 
Domnești, Județ Ilfov”  in valoare de 2.023.613 lei inclusiv TVA.                     
Art.2.   Pentru finantarea investitiei de interes public mentionata la art.1 din prezenta hotarare, se aproba 
contributia Consiliului Local al Comunei Domnesti, Judetul Ilfov este de 10% din valoarea investitiei, iar 
contributia Consiliului Judetean Ilfov este de 90% din valoarea investitiei. 
Art.3 .    Se imputerniceste Dl. Ghita Ioan – Adrian, in calitate de primar al Comunei Domnesti, Judetul 
Ilfov sa semneze contractul de asociere incheiat intre Consiliul Local al Comunei Domnesti, Judet Ilfov cu 
Consiliul Judetean Ilfov. 
 Art.4.  Primarul Comunei Domnesti, Judetul Ilfov va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
  
 
 

 

          Initiator                                                                                                  Vizat de legalitate 
             Primar                                                                                                         /Secretar 
Ghita Ioan Adrian                                                                                     Cojocaru Bogadan Marius 
 
 



 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

                 Asocierea Consiliului Local Domnesti, Judetul Ilfov cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea 
realizarii in comuna a unui obiectiv de interes public a fost solicitata prin adresa nr. 22494/11.12.2018, 
inregistrata la Consiliul Judetean Ilfov sub nr._________, transmitand totodata Hotărârea Consiliului Local 
Domnești nr. 90/31.07.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului general pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții: ,,Construire After School P+1E, 
împrejmuire și utilit ăți, Comuna Domnești, Județul Ilfov”. 
             Conform prevederilor art. 35 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
,,Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd 
şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale 
implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile 
mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere”. 
            Scopul asocierii cu Consiliul Judetean Ilfov este construirea unei cladirii P+1E cu functiune tip 
After- School cu imprejmuire si utilitati in vederea asigurarii spatiilor necesare pentru serviciile 
educationale (scoala dupa scoala) si va contribui in mod substantial la imbunatatirea calitati educationale 
ale copiilor din clasele I-VIII. 
            U.A.T Judetul Ilfov va avea in atentie si prevederile legale referioare la principiul unei bune 
gestionari a fondurilor si eficientei cheltuielilor enuntate de art. 20 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, care stipuleaza  
Rolul si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale 
1)  Autorit ăţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce 
priveşte finanţele publice locale: 
d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes 
local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor operatori economici 
specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul 
colectivităţilor locale; 
h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă; 
j) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă. 
Pentru finantarea investitiei de interes public,,Construire After School P+1E, împrejmuire și utilit ăți, 
Comuna Domnești, Județul Ilfov” contributia Consiliului Local al comunei Domnesti, Judetul Ilfov este de 
10% din valoarea investitiei, iar contributia Consiliului Judetean este de 90% din valoarea investitiei. 
Fata de cele mentionate am intocmit prezentul raport pentru a insoti proiectul de hotarare alaturat. 
 
 
 

Comp. Financiar – Contabil, 
                                                                      Serban Cornelia 

 
 
 

 



 

       EXPUNEREA DE MOTIVE  
     

   

Asocierea Consiliului Local Domnesti, Judetul Ilfov cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii in 
comuna a unui obiectiv de interes public a fost solicitata prin adresa nr. 22494/11.12.2018, inregistrata la 
Consiliul Judetean Ilfov sub nr._________, transmitand totodata Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 
90/31.07.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului general pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiții: ,,Construire After School P+1E, împrejmuire și 
utilități, Comuna Domnești, Județul Ilfov”. 
             Conform prevederilor art. 35 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
,,Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd 
şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale 
implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile 
mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere”. 
            Scopul asocierii cu Consiliul Judetean Ilfov este construirea unei cladirii P+1E cu functiune tip 
After- School cu imprejmuire si utilitati in vederea asigurarii spatiilor necesare pentru serviciile 
educationale (scoala dupa scoala) si va contribui in mod substantial la imbunatatirea calitati educationale 
ale copiilor din clasele I-VIII. 
Pentru finantarea investitiei de interes public,,Construire After School P+1E, împrejmuire și utilit ăți, 
Comuna Domnești, Județul Ilfov” contributia Consiliului Local al comunei Domnesti, Judetul Ilfov este de 
10% din valoarea investitiei, iar contributia Consiliului Judetean este de 90% din valoarea investitiei. 
 

Fata de cele mentionate si potrivit dispozitiilor legale, am initiat Proiectul de hotarare alatural pe care il 

supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Domnesti. 

 

                                                                  

Primar, 

Ghita Ioan Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


