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privind aprobarea Bugetului de Venituri 
 

Consiliul Local al Comunei 
 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domne
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domne
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domne
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administra
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finan

ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

ulterioare; 
• Prevederile art. 6 alin. 3 din Ordonan

nivelul unor operatori economici la care statul sau unit
acționari unici ori majoritari sau de

• Prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
• Calitatea de acționar al consiliului local la S.C. Ap
• Adresa S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. nr. 173/13.01.2014;

 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) si d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat
 

 
Art.1  – Se aprobă Bugetul de Venituri 
conform anexelor care fac parte integrant
 
Art.2  – Primarul comunei Domne
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Domne
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă
                             Scheel Titus
 
 

                                                                                         
                                                                                                      

 
Nr. 4 
Adoptată în şedinţa ordinară din 
Cu un nr de .....15....voturi 
Din nr. total de ....15....consilieri preze
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri   

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
os. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
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HOTĂRÂREA Nr. 4 
din 21 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară

țiat de Primarul Comunei Domnești; 
Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domne
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicat
Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modifică

ile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modifică

Prevederile art. 6 alin. 3 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritar
Prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; 

ionar al consiliului local la S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.;
Canal Ilfov S.A. nr. 173/13.01.2014; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) si d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum 
iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi complet

HOTĂRĂŞTE: 

de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Ap
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Primarul comunei Domneşti, persoanele împuternicite în acest sens 
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Domnești, vor duce la îndeplinire 

 

şedinţă, 
Scheel Titus                                                                                  

             
                                                                                                                 

                                                                                                         
            

ă din 21.01.2014 

..consilieri prezenţi 
iu 15 consilieri    

i Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. 

ţa ordinară de lucru 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
iei publice locale, republicată,  

elor publice locale, cu modificările şi completările 

comerciale, cu modificările şi completările 

ărirea disciplinei financiare la 
administrativ-teritoriale sunt 
ție majoritară; 

A.; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) si d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 din Legea 
ă şi completările ulterioare, 

i Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A, 

persoanele împuternicite în acest sens și direcțiile de 
ști, vor duce la îndeplinire 

                                                                                   

  Contrasemnează, 
                        Secretar,  

                       Zanfir Maria 


