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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţurilor unitare aferente categoriilor de lucrări ce vor fi 
executate de SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL in anul 2018 

 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

 
Având în vedere: 
 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 

• Expunerea de motive a Primarului; 

• Raportul intocmit de SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

• Adresa SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL nr. 388/22.02.2018, inregistrata la Registratura 

Generala a Primariei Domnesti sub nr. 3338/22.02.2018; 

• Prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice; 

• Prevederile art. 64 si 65 din Anexa 1 la Hotararea nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

 
În temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, art. 45, art. 47 alin. (1), art. 48 alin. 

(2), art. 115 alin. (1) lit. b), art. 117 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă preţurile unitare aferente categoriilor de lucrări ce vor fi executate de catre SC 
Întreținere Peisagistică Domnești SRL, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului UATC Domnești.  
 
 
                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     

                           NĂSTASE VICTOR      

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                  pentru legalitate 

                                                                                                     /Secretarul Comunei Domnești 

                                                                                                       COJOCARU BOGDAN-MARIUS 

 
 

Nr. 28 

Adoptată în şedinţa extraordinară din 09.03.2018 

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                                        


