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HOTĂRÂREA Nr. 86 
din  26 noiembrie 2015 

 

privind îndreptarea unor erori materiale din Anexa la H.C.L. nr. 12/27.02.2013 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială şi 

Cadastru în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Domneşti;  

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;  

• H.C.L. nr. 12/27.02.2013 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Domnești 
jud. Ilfov; 

• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative republicate; 
 

În temeiul art. 36 (3) lit. b) şi art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice 
Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă îndreptarea unor erori materiale din Anexa la H.C.L. nr. 12/27.02.2013, 
conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre, astfel: 

Comuna Domnești, Sat Domnești:  
− Nr. crt. 27, coloana 9 – SE TERMINĂ ÎN STRADA , se va citi corect “Nr. Cad. 

112975”;  
− Nr. crt. 27, coloana 10 – SUPRAFAŢA, se va citi corect “19396”;  
− Nr. crt. 27, coloana 11 – LUNGIME , se va citi corect “1706,87”;  
− Nr. crt. 27, coloana 12 – LĂȚIME , se va citi corect “11”.    

 
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 12/27.02.2013, sunt și rămân în vigoare. 

Art.3 Primarul comunei Domneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri prin serviciile de specialitate.  

 

                 Preşedinte de şedinţă, 
                         Ștefan Costel                                                                                  
 

              Contrasemnează, 
                                                                                                                      /Secretar 

                                                                                                                             Zanfir Maria            
 
 

Nr. 86 
Adoptată în şedinţa ordinară din 26.11.2015                                                             
Cu un nr de 13 voturi 
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    


