
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al Comunei Domnești

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în şedinţă de lucru

Având în vedere:
- Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 573/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii

condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Domnești, județul Ilfov;
- Încheierea  Judecătoriei  Cornetu  Dosar  nr.  12252/1748/2020,  definitivă  la  data  de

26.10.2020 privind validarea consilierilor locali ai comunei Domnești, declarați admiși
la alegerile locale din 27.09.2020;

- Încheierea  Judecătoriei  Cornetu  Dosar  nr.  13541/1748/2020,  definitivă  la  data  de
06.11.2020 privind validarea consilierului local al comunei Domnești Ursu Bogdan
Ionuț;

- Încheierea  Judecătoriei  Cornetu  Dosar  nr.  14584/1748/2020,  definitivă  la  data  de
20.11.2020 privind validarea consilierului local al comunei Domnești Racoviță Florin;

- referatul de aprobare al domnului Ghiță Ioan Adrian - Primarul Comunei Domnești,
județul Ilfov; 

- raportul întocmit de Secretarul general al comunei;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Domneşti.

În conformitate cu prevederile :
- art.  129 alin. (1), alin. (3) lit.  a) si art.  632 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019

privind Codul Administrativ,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al Comunei Domnești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri  îşi  încetează  aplicabilitatea  HCL
Domnesti nr. 175/13.12.2019.

Art.3 Primarul Comunei Domnești prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate,
cat si consilierii locali, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4  Comunicarea către instituțiile abilitate și aducerea la cunoștință publică,  se vor face
conform competențelor  prin grija secretarului  general al  comunei  în termenul  prevăzut de
lege. 

                 Initiator,    
                  Primar
         Ghiță Ioan Adrian     
                                                                                                           Vizat pentru legalitate,
                                                                                                    /Secretar general al comunei
                                                                                                          Cojocaru Bogdan Marius


