
 
 

privind modificarea cuantumul sumei de participare pentru realizarea 
̋ Grădiniță cu program prelungit în comuna Domnești ̋

respectiv Prim
 

Consiliul Local al Comunei 
 
Având în vedere: 

• proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domne
• expunerea de motive a Primarului Comunei Domne
• raportul Compartimentului de Achizi

• Contractul de Asociere nr. 11844/16.12.2010, respectiv Prim
• H.C.L. nr. 2/2011; 
• H.C.L. nr. 83/2013 pentru aprobarea modific

economici pentru cheltuielile de capital necesare realiz
 ̋ Grădiniță cu program prelungit în comuna Domnești ̋

• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domne
• prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finan

ulterioare; 
• prevederile art.59, alin.1 din Legea nr.24/2000, privind 

normative, republicata; 

În temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 a administr
completările ulterioare, 
 

 
Art.1  – Se aprobă modificarea Art.1 din HCL nr.2/2011, astfel: „
Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii obie
comuna Domnești ”, suma reprezentand contribu
de 7.798.550 lei, TVA inclus din care C+M=5.471.400 lei, TVA inclus ”
 
Art.2  – Se solicită Consiliului Județ
Asociere la cap.V.2. de la 1.200.000
 
Art.3  – Se împuternicește dl. Boșcu Ninel Constantin, Primarul comunei Domne
Contractul de Asociere nr. 11844/16.12.2010, respectiv nr. 3103/08.03.2011 înregistrat la Prim
 
Art.4  – HCL nr.2/2011 se modifica corespunzator.
 
Art.5  – Primarul comunei Domneş
Domnești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot
 
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                             Scheel Titus                                                                                  
 
 

                                                                                                             
                                                                                                                            

Nr. 5 
Adoptată în şedinţa ordinară din 21.01.2014
Cu un nr de .....15....voturi 
Din nr. total de ....15.....consilieri prezen
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

www.primariadomnesti.ro 

HOTĂRÂREA Nr. 5 
din 21 ianuarie 2014 

 
privind modificarea cuantumul sumei de participare pentru realizarea obiectivului de investi

Grădiniță cu program prelungit în comuna Domnești ̋, conform Contractului de Asociere 
respectiv Primăria comunei Domnești nr. 3103/08.03.2011 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru

țiat de Primarul Comunei Domnești; 
expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
raportul Compartimentului de Achiziţii publice şi Investiţii din aparatul de specialitate al primarului;

nr. 11844/16.12.2010, respectiv Primăria comunei Domnești nr. 3103/08.03.2011;

H.C.L. nr. 83/2013 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 28/2012 privind aprobarea
e de capital necesare realizării obiectivului de investiţii  

Grădiniță cu program prelungit în comuna Domnești ̋ 
avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările ş

prevederile art.59, alin.1 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

În temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicat

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 din HCL nr.2/2011, astfel: „ Se aprobă asocierea Consiliul Local Domnesti cu 
Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public ̋ Grădini ță

uma reprezentand contribuția C.L.D. este de 3.798.550 lei iar valoarea total
de 7.798.550 lei, TVA inclus din care C+M=5.471.400 lei, TVA inclus ” 

țean Ilfov sprijin financiar, respectiv modificarea sumei prev
1.200.000 lei la 4.000.000 lei. 

șcu Ninel Constantin, Primarul comunei Domnești, să
Contractul de Asociere nr. 11844/16.12.2010, respectiv nr. 3103/08.03.2011 înregistrat la Prim

HCL nr.2/2011 se modifica corespunzator. 

Primarul comunei Domneşti și direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
ti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                                                                   

             Contrasemneaz
                                                                                                                        

                                                                                                                                          
            

1.01.2014 

.....consilieri prezenţi 

obiectivului de investiţii  
, conform Contractului de Asociere nr. 11844/16.12.2010, 

 

de lucru 

ii din aparatul de specialitate al primarului; 

ști nr. 3103/08.03.2011; 

rii H.C.L. nr. 28/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
 

şti; 
ările şi completările 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

iei publice locale, republicată, cu modificările și 

 asocierea Consiliul Local Domnesti cu 
ță cu program prelungit în 

valoarea totală a proiectului este 

ean Ilfov sprijin financiar, respectiv modificarea sumei prevăzută in Contractul de 

să semneze Actul Aditional la 
Contractul de Asociere nr. 11844/16.12.2010, respectiv nr. 3103/08.03.2011 înregistrat la Primăria comunei Domnești. 

litate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 

Contrasemnează, 
               Secretar,  

                      Zanfir Maria 


