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DISPOZIȚIA  Nr. 154 
din 06 mai 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 extraordinară la data de 
10.05.2016 ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Tudor Marius 
aflat pe listele PNL, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ pentru obiectivul de investiții „Atelier 
reparații echipamente electronice, depozit închis și deschis cu manipulare și sortare materiale, 
Amenajare parcare și circulații în incintă, împrejmuire, branșament electric, Anexe și utilit ăți”, 
comuna Domnești jud. Ilfov, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ pentru obiectivul de investiții „ 
Ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare P+1E+M, Amenajare circulatii, 
parcari, utilitati”, comuna Domnești jud. Ilfov, inițiator Primarul comunei Domnești județul 
Ilfov; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Domneştii 
de Jos din Șos. Al. I. Cuza nr. 16, comuna Domneşti jud. Ilfov, pentru repararea aleilor și 
efectuarea curățeniei la cimitirul din str. Crizantemelor, inițiator Primarul comunei Domnești 
județul Ilfov; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Domneştii 
de Sus din Șos. Curtea Domnească nr. 13, comuna Domneşti jud. Ilfov, pentru întocmirea 
documentaţiei necesare reabilitării bisericii cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, inițiator 
Primarul comunei Domnești județul Ilfov. 
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