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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru proiectul 
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu  

Apă și Canalizare din Județul Ilfov”                 
                           

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

 

Având în vedere: 
• Adresa nr. 556/22.01.2014 a S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. înregistrată la Primăria comunei 
Domnești la nr. 1108/23.01.2014 prin care se solicită aprobarea Studiului de Fezabilitate  
actualizat al proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și 
Canalizare din Județul Ilfov” precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului pentru 
comuna Domnești;   
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• Raportul Compartimentului de Achiziţii publice şi Investiţii din aparatul de specialitate 
al primarului; 
• H.C.L. nr. 46/2009 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare din Județul 
Ilfov”;  
• H.C.L. nr. 49/2009 privind acordul Consiliului Local pentru aprobarea disponibilității 
terenurilor comunei Domnești pentru realizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Ilfov”;  
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
• Prevederile art. 91 alin. (3), lit.f) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Prevederile art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale,republicată,cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  – Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Ilfov” precum și 
indicatorii tehnico-economici ai proiectului pentru comuna Domnești conform Anexei ce face 
parte din prezenta hotărâre. 

 
 
   



 

  Art.2. – H.C.L. 46/2009 și 49/2009 se modifică corespunzător.  
 
  Art.3. – De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul 

comunei Domnești – Ilfov. 
 
 Art.4. –  Prezenta hotărâre se comunică la ADIA – ILFOV și S.C. APĂ – CANAL 

 ILFOV S.A. 
 
 
 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    
 
 
 
 

 
Avizat pentru legalitate 
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