
 
ROMÂNIA 

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

    
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
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: 

• Expunerea de motive a primarului comunei Domneşti; 
• 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.  
 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin                                     
 
 
 

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                   /Secretar   

                                                                                                                            Zanfir Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

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

 

 

 

Având în vedere unele erori materiale strecurate în Anexa la H.C.L. nr. 

12/27.02.2013 și ținând cont de prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate, 

este absolut necesar îndreptarea acestora prin adoptarea unei hotărâri în acest 

sens. 

Urmare a celor prezentate, vă supun dezbaterii și aprobării proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

PRIMAR, 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea  actelor normative republicate şi 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, se aprobă 

îndreptarea unor erori materiale, după cum urmează:  

 

ANEXA la H.C.L. nr. 12/27.02.2013 

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”.  

 

Ca urmare, rugăm Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 

hotărâre privind îndreptarea acestor erori materiale din Anexa la H.C.L. nr. 

12/27.02.2013. 

 

 

 

     Compartimentul Urbanism,                               Serviciul Public Comunitar Local 

Amenajare Teritorială şi Cadastru                              de Evidenţă a Persoanelor  

       Inspector de specialitate                                                       Şef Birou  

  Dumitriu Valentin                                               Niculaie Ramona Maria 
 


