
ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
website: www.primariadomnesti.ro 

                          
 

DISPOZIȚIA  Nr. _____ 
din 23 februarie 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 29.02.2016 ora 
1600, cu următoarea ordine de zi: 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la  Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitara 
Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL 
ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator) – inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, 
educative şi religioase care se desfășoară în comuna Domnești în anul 2016 – inițiator Primarul comunei 
Domnești județul Ilfov; 
 

3. Proiect de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 – inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 
 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete cu alimente persoanelor defavorizate domiciliate în 
comuna Domnești, județul Ilfov – inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare al reprezentanților mass-media pe 
lângă autoritățile administrației publice locale și Primăria comunei Domnești jud. Ilfov – inițiator 
Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 
 

6. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Neacșu Alexandru aflat pe 
listele PSD – inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 
 

7. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a doamnei Anghel Noela aflată pe 
listele PNL – inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov. 
 
Diverse. 
 

 
 

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


