
ROMÂNIA 
JUDEŢ ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMNEŞTI 
 

HOTĂRÂREA Nr. 53 
din  12.12.2012 

privind aprobarea Convenției cadru, pentru alocarea, către consiliile locale, a sumelor 
pentru finanțarea obiectivelor înscrise în Programul privind reabilitarea, modernizarea 
și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, 

canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-
teritoriale cu resurse turistice 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit in ședință ordinară astăzi, 12.12.2012 

Având în vedere : 

• Proiectul de hotărâre; 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul comun al serviciului Buget, Finanțe Impozite și Taxe și compartiment 

Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Domnești; 

• Raportul comisiilor de avizare; 
 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea Programului 
privind 
reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, 
alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile 
administrativ-teritoriale cu resurse turistice, modificată și completată. 

Ținând seama de prevederile Ordinului nr.1564 din 27 mai 2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997. 
În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.„f” și art.97 din legea 215⁄2001 cu modificările 
și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Convenția cadru, pentru alocarea, către consiliile locale, a sumelor pentru 
finanțarea obiectivelor înscrise în Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau 
asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și 
epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse 
turistice, potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Secretarul comunei, compartimentele Financiar Contabil și Achiziții Publice împreună 
cu dl. Primar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.      

                Președinte de ședinţă,                                                                        Contrasemnează, 
                     Năstase Victor                                                                                    /Secretar 
                                                                                                                             Zanfir Maria 
Nr. 53 
Adoptată în şedinţa din 12.12.2012 
Cu un nr. de __14__ voturi 
Din nr.total de __14__ consilieri prezenţi 
15 consilieri în funcţie 


