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DISPOZIȚIA  Nr. 110 
din 25 martie 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 31.03.2016 ora 
08:30, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local la data de 
31.12.2015, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 2015, 
inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Domneşti 
la data de 31.12.2015, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare a comunei Domnești 
pe perioada 2013-2020, pentru perioada 2016-2017, inițiator Primarul comunei Domnești 
județul Ilfov; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea activării sumei de 10.000.000 lei din Excedentul bugetului 
local al anului 2015 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea unor obiective de 
investiţii de la Secţiunea Dezvoltare, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire rețea electrică de iluminat public Str. Bujorului, Comuna Domnești, Județ 
Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire rețea electrică de iluminat public Str. Caminului, sat Țegheș, Comuna 
Domnești, Județ Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire rețea electrică de iluminat public Str. Caragea Voda, sat Țegheș, Comuna 
Domnești, Județ Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire rețea electrică de iluminat public Str. Trandafirilor, Comuna Domnești, 
Județ Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire rețea electrică de iluminat public Str. Transilvaniei, sat Țegheș, Comuna 
Domnești, Județ Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire rețea electrică de iluminat public Str. George Cosbuc, comuna Domnești, 
Județ Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier, realizare rețele 
de canalizare menajeră și alimentare cu apă Intr. Morii, comuna Domnești” – ini țiator Primarul 
comunei Domnești județul Ilfov; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiţii ”Modernizare sistem rutier Str. Radului, Str. 
Crenguței, Str. Frumoasă, Intr. Frumoasă, Str. Mimozei, Str. Fortului, comuna Domnești, Jud. 
Ilfov” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare sistem rutier 
Sos. Caragea Voda, Sos. Curtea Domneasca, Str. Argesului, Str. Transilvaniei, Str. Primaverii si 
Intr. Fagetului, comuna Domnesti, judetul Ilfov", inițiator Primarul comunei Domnești județul 
Ilfov; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare sistem rutier Str. Ciutaci 
(tronson Str. Foisorului – Str. Occidentului) si Str. Ciocarliei, comuna Domnesti, judetul Ilfov", 
inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parc si loc de 
joaca in satul Teghes, comuna Domnești” – ini țiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea 
obiectivului de investiții “Extindere rețea distribuție gaze în str. Inclinata, comuna Domnești 
jud. Ilfov” – inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
al Consiliului Local al comunei Domnești județul Ilfov, inițiator Primarul comunei Domnești 
județul Ilfov; 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor străzi private în comuna Domneşti 
judeţul Ilfov, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 61/15.09.2015 privind stabilirea de 
cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din 
dotarea Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești, inițiator Primarul comunei 
Domnești județul Ilfov; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare la nivelul comunei Domnești 
județ Ilfov pentru anul școlar 2016-2017, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 
416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 276/2010 privind venitul minim garantat, 
inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

23. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Discălicău Ruben 
aflat pe listele PNL, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti 
pentru anul 2016, inițiator Primarul comunei Domnești județul Ilfov. 

 
 

 

 

 

 

 

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


