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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului – cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public 
sau privat al comunei Domnești jud. Ilfov, aflate în administrarea  

Consiliului Local Domnești jud. Ilfov. 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul Compartimentului Achizitii publice – Investitii, Administrarea domeniului 

public si privat; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 14, art. 15 si art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica; 
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) si lit. d) precum art. 45, alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul – cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public 
sau privat al comunei Domnești jud. Ilfov, aflate în administrarea Consiliului Local Domnești 
jud. Ilfov, conform Anexei nr. 1, parte integranta la prezenta hotarare. 
 

Art. 2 Se aproba modelul contractului cadru de inchiriere a bunurilor prevazute la Art. 1, in 
forma prezentata in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 3 Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la 

indeplinire ale prevederilor prezentei hotarari. 
 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                   

     Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                    /Secretar   

                                                                                                 Zanfir Maria 



 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii administrativ-
teritoriale revine conducătorului acesteia.  

Potrivit prevederilor art. 119 din aceeaşi lege constituie patrimoniul comunei, bunurile 
mobile şi imobile care aparţin domeniului public al comunei, domeniului privat al acestuia, 
precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 
            Aparţin domeniului public de interes local acele bunuri care, potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public 
naţional.  
            Potrivit prevederilor alin. (1) al art.121 din Legea nr. 215/2001 republicată, domeniul 
privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele cuprinse în 
domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin modalităţi prevăzute de lege. Bunurile care 
fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se 
prevede altfel. 
            Potrivit Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, unităţile administrativ-
teritoriale, respectiv Consiliul Local exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public în limitele şi în condiţiile legii. 
           Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce apaţin domeniului public sau privat, de interes 
local sau local, să fie date în aministrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate, ori să fie închiriate. Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie 
publică, organizată în condiţiile legii. 
 Remarcând că legislația actuală face trimitere la obligativitatea urmării procedurii licitaiei 
publice la închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale unităților administrativ 
teritoriale cu excepția unor cerințe limitativ prevăzute prin actele normative invocate mai sus, nu 
există nici un fel de prevederi legale care să reglementeze procedurile necesar a fi urmate de 
către autoritățile administrației publice în ceea ce privește organizarea și desfășurarea licitației 
publice privind închirierea bunurilor proprietate publică sau privată ale unității administrativ 
teritoriale (proceduri care, spre exemplu, există în materia concesiunii sau achizițiilor publice), 
drept pentru care luând în considerare necesitatea reglementării la nivel local a unei proceduri 
unitare de închiriere, supun aprobării consiliului local, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al 
comunei Domnești, aflate în administrarea Consiliului Local Domnești, în forma prezentată. 

 
 

Primar, 

Boșcu Ninel Constantin 



 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
            Prin anexa 20 la Hotărârea de Guvern nr. 930 din 10.08.2002 modificată şi completată, s-
a atestat domeniul public al comunei Domnești, județul Ilfov. 

                               Imobilele ce apartin domeniului public al comunei care vor fi propuse în vederea 
închirierii, se regăsesc în anexa antemenționată sau în inventarul anual al bunurilor comunei 
Domnești, județul Ilfov care se aprobă prin hotărâre de consiliu și în care se vor regăsi și bunurile 
din domeniul privat al comunei ce vor fi propuse spre închiriere.                                                             

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 213/1998, bunurile aflate în 
proprietatea publică, a unităţilor administrativ–teritoriale, respectiv a Consiliul Local Domnești, 
pot fi închiriate prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de 
natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 
            În baza art. 15 din Legea nr. 213/1998, închirierea bunurilor proprietate publică se face 
prin licitaţie publică, în condiţiile legii, iar în temeiul art. 16 din aceeași lege sumele încasate din 
închirierea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul local. 
               Având în vedere prevederile art. 36 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată:  
          (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale.  
           (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

………………………………………….. 
  c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului; 
            Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce apaţin domeniului public sau privat, de interes 
local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate, 
ori să fie închiriate, vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată 
în condiţiile legii. 
 Tinand cont de cadrul legislativ privind închirierile, susțin elaborarea procedurii unitare 
de închiriere a domeniului public și privat al comunei Domnești județul Ilfov, iar prezentul 
Regulament cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al comunei 
Domnești aflate în administrarea Consiliului Local Domnești, îndeplinește condițiile de 
necesitate, oportunitate și legalitate, drept pentru care susțin aprobarea de către autoritatea 
deliberativă a Comunei Domnești.  
 
 
 

 

Compartiment Achiziții publice-Investiții, Administrarea Domeniului Public și Privat 
Șef serviciu Babă Violeta 

 
 

 

 


