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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții 
,,Extindere rețea distribuție gaze pe Intrarea Potecuței, Sat Domnești, Comuna Domnești, Județ Ilfov” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa de lucru 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul Compartimentului de Achiziţii publice – Investiţii și al Compartimentului Finanțe-

Contabilitate  din aparatul de specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. „14”, alin. (7) lit. a),  art. 63, alin. (1) lit. c) şi 

art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
• Prevederile art. 108 si art. 151 din Legea nr. 123/2012 privind legea energiei electrice și a gazelor 

naturale; 
• Propunerea comercială nr. 910535938 din 11.01.2018 a S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L, 

 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  – Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de 
investiții: ,,Extindere rețea distribuție gaze pe Intrarea Potecuței, Sat Domnești, Comuna Domnești, 
Județ Ilfov ”, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2 . – Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții: ,,Extindere rețea distribuție gaze pe 
Intrarea Potecuței, Sat Domnești, Comuna Domnești, Județ Ilfov ” în valoare totală estimată de  
65.538,06 lei (cu TVA) din care Primăria Comunei Domnești = 64.227,87 lei cu TVA, buget local, 
Cap.70,02,07 și  S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L = 1.310,19 lei cu TVA. 

Art.3  – Se aprobă cedarea in folosinta catre GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a conductei 
de distribuție nou create în condițiile art. 151 alin. (3) din Legea nr. 123/2012. Se va recupera 
contravaloarea sumei investite din momentul punerii in functiune a conductei de la utilizatorii racordati, 
modalitatea de recuperare din investitie se face in conformitate cu reglementarile ANRE. 

Art.4  – Se împuternicește Primarul Comunei Domneşti, dl. Ghiță Ioan Adrian, să semneze 
contractul de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții: ,,Extindere rețea distribuție gaze pe 
Intrarea Potecuței, Sat Domnești, Comuna Domnești, Județ Ilfov ”. 

Art.5  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                              NĂSTASE VICTOR         
 

                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                                                  pentru legalitate 
                                                                                                                                   /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                                                  COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
Nr. 24 
Adoptată în şedinţa ordinară din 23.02.2018 
Cu un nr. de  15 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține” 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri                                        

 


