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DISPOZIȚIA  Nr. 142 
din 21 aprilie 2016 

 
PRIMARUL COMUNEI DOMNE ȘTI, JUDEȚUL ILFOV 

 
 

Având în vedere: 
 
• prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată; 
 

În temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 

D I S P U N E : 
 

Art. Unic.  Se convocă Consiliul Local al Comunei Domnești în ședință ordinară la data de 27.04.2016 ora 
09:00, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință -  inițiator Primarul comunei Domnești 
județul Ilfov; 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan situat în comuna Domnești, Lot 3, Tarlaua 
33, Parcelele 1523, 1524, 1525 -  inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan situat în comuna Domnești, Lot 2, Tarlaua 
33, Parcelele 1523, 1524, 1525 - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea cabinetului medical situat în dispensarul comunal, comuna 
Domnești, jud. Ilfov, str. Principală nr. 1229, format din încăpere în suprafață de 21,09 mp și cota parte 
din spațiile comune în suprafață de 17,52 mp - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea cabinetului medical situat în dispensarul comunal, comuna 
Domnești, jud. Ilfov, str. Principală nr. 1229, format din încăpere în suprafață de 19,74 mp și cota parte 
din spațiile comune în suprafață de 17,52 mp -  inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului intravilan situat în comuna Domnești, județul Ilfov, 
10.367,30 mp, NC 1069, CF 746, tarla 13/2, Autostrada București-Pitești, km 13 - inițiator Primarul 
comunei Domnești județul Ilfov; 

7. Proiect de hotărâre privind închirierea proprietății imobiliare constituită din construcție atelier P+Ep, cu 
suprafața construită de 102,30 mp, edificată pe terenul intravilan, cu suprafața de 4.696,00 mp și 
amplasata în loc. Domnești, str. Principala, nr. 1274, jud. Ilfov - inițiator Primarul comunei Domnești 
județul Ilfov; 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea „Terenului intravilan cu suprafața de 300 mp și construcție 
locuință două camere și magazie, cu suprafața construită de 35 mp” - amplasat în loc. Domnești, jud. 
Ilfov, având ca vecini la N, E – Ciungu Nicolae, la S- Râul Sabar, la V – Alecu Maria - inițiator Primarul 
comunei Domnești județul Ilfov; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2015 al S.C. 
Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L. la 31.12.2015 - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L. pentru anul 2016 - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de funcţii, Regulamentului de Organizare și 
Funcționare, aferente SC Întretinere Peisagistică Domnești SRL - inițiator Primarul comunei Domnești 
județul Ilfov; 
 
 



13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/29.04.2015 privind Participarea U.A.T. Domnești - 
Consiliul local, la semnarea unui Acord de parteneriat cu alte U.A.T.-uri, inclusiv U.A.T. Ilfov - 
Consiliul Judetean, precum si cu alte institutii publice si private, în vederea parcurgerii procedurilor de 
depunere a dosarului de candidatură pentru programul PNDR 2014-2020, Măsura 19, “Dezvoltarea 
locală a LEADER”- inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

14. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Ghiță Gigi aflat pe listele 
PSD - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Vasile Florea aflat pe 
listele PSD - inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov. 
 

 
 
 

 

                         Primar,                                                                                            Vizat de legalitate, 
                                                                                                                                         /Secretar                                          
            Boșcu Ninel Constantin                                                                       Cojocaru Bogdan-Marius        


