
 

CONSILIUL LOCAL DOMNE
Şos. Al. I. Cuza nr. 25
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57

  

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico
necesare realizarii obiectivului de investi

Consiliul Local al Comunei Domne

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului
• Raportul Compartimentului de Achizi

specialitate al primarului;
• H.C.L. nr. 60/2013; 
• Avizul Comisiilor de specialitate 

 
În temeiul art. 45(6) din Legea nr. 

modificările și completările ulterioare,

Art.1  – Se aprobă modificarea 
necesare realizarii obiectivului de investi
Țegheș, comuna Domnești jud. Ilfov”
prezenta hotărâre. 
 
Art.2  – H.C.L. nr. 60/2013 se modific

Art.3  – Primarul comunei Domne
prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

ării indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 
necesare realizarii obiectivului de investiții “Amenajare parc și loc de joacă

comuna Domnești jud. Ilfov” 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară

Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
Compartimentului de Achiziţii publice şi Investiţii din aparatul de 

specialitate al primarului; 

de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneş

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

HOTĂRĂŞTE: 

 modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de capital 
necesare realizarii obiectivului de investiții “Amenajare parc și loc de joac

ști jud. Ilfov” , conform Anexei care face parte integrant

se modifică corespunzător. 

Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 

Avizat pentru legalitate
                                                                                                     Secretar,  

                                                                                                                        

economici pentru cheltuielile de capital 
i loc de joacă în satul Țegheș, 

ţa ordinară de lucru 

ţii din aparatul de 

din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

iei publice locale, republicată, cu 

economici pentru cheltuielile de capital 
și loc de joacă în satul 

, conform Anexei care face parte integrantă la 

ti prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 

                                    
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate 
Secretar,   

                Zanfir Maria 


