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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care apar țin domeniului public al 

comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL 11/23.08.1999 
 

Consiliul local Domnești județul Ilfov intrunit in sedinta de lucru 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești, judetul Ilfov; 
- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism Amenajare Teritorială, Cadastru, 
și Compartimentul Achiziții Publice – Investiții, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- HCL nr. 37/31.03.2016 privind aprobarea structurii rețelei școlare la nivelul comunei Domnești 
județ Ilfov pentru anul școlar 2016-2017; 

- Hotărârea nr. 59/04.11.2016 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Corneliu” Domnești; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
- Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 11/23.08.1999 privind însușirea bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Domnești, județul Ilfov, de către Consiliul Local al comunei 
Domnești, judetul Ilfov care a stat la baza Anexei 20 la HG 930/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov. 
 
Ţinând cont de prevederile: 

- Art. 3 alin. (1) și (4), pct. III subpct. 1 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia;  

- Art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;  

- Pct. VI din HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 

- Art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative – republicată; 

- Ridicările topografice pentru obținerea documenației cadastrale întocmite de SC POP 
CADASTRU ȘI EVALUĂRI IMOBILIARE SRL; 
 

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările, 
 

HOTARĂŞTE: 
 

 Art. 1 . Se aprobă modificarea Anexei - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL nr. 11 din 23.08.1999 de către 
Consiliul Local al comunei Domnești, județul Ilfov, astfel:  

Poziția 4: 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Grădinița nr. 3”; 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Teren aferent Grădiniței 

nr. 3”. 



 
Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL nr. 11 din 23.08.1999 de către 
Consiliul Local al comunei Domnești, județul Ilfov, astfel:  

 
Poziția 8: 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Grădinița nr. 1-Țegheș”; 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Teren aferent Grădiniței 

nr. 1-Țegheș”. 
 
Art. 3. 
Se aprobă modificarea Anexei - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL nr. 11 din 23.08.1999 de către Consiliul Local 
al comunei Domnești, județul Ilfov, astfel:  

Poziția 9: 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ” Grădinița nr. 2- Poliție”; 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Teren aferent Grădiniței 

nr. 2- Poliție”. 
 
Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Domnești și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Domnești. 
 

Art. 5.  Documentația cuprinzând bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se va 
transmite Consiliului Județean Ilfov, în vederea aplicării procedurilor de actualizare a Hotărârii 
de Guvern nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum și al 
orașelor și comunelor din județul Ilfov. 
 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Ilfov în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Domnești, Compartimentului Achiziții 
Publice-Investiții, Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Urbanism, 
Amenajare Teritorială-Cadastru,  Compartimentului Financiar-Contabilitate,  Biroului Impunere 
și Încasare Taxe și Impozite Locale, Compartimentului Registru Agricol și Consiliului Județean 
Ilfov. 
 
 
               INI ȚIATOR,          
                 PRIMAR 
     GHIȚĂ IOAN-ADRIAN      AVIZAT DE LEGALITATE,         
               /Secretar    
                                        Cojocaru Bogdan-Marius 
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Expunere de motive 
privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care apar țin domeniului public al 

comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL 11/23.08.1999 
 

 
 

Având în vedere necesitatea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești care a fost însușit prin HG nr. 930/2002, motivată de inițierea 
realizării documentației cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în 
scopul realizării unor modernizări sau a noi investiții, posibilitatea accesării de fonduri europene 
pentru investiții este necesară modificarea denumirii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Domnești conform funcționalității actuale. 

Urmare a celor de mai sus este necesară modificarea pozițiilor corespunzătoare din 
Hotararea Consiliului Local nr. 11/23.08.1999 privind însușirea bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov, act administrativ care a stat la baza 
inițierii HG nr. 930/2002 – Anexa nr. 20 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Domnești județul Ilfov și astfel, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea 
titulatură: 

 
” Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care apar țin 
domeniului public al comunei Domnești, județul Ilfov, însușit prin HCL 11/23.08.1999” 

 
 

 
Primar, 

Ghiță Ioan-Adrian 
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Raport de specialitate 

privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care apar țin domeniului public al 
comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL 11/23.08.1999 

 
 

I. Temei de fapt: 
 Prin expunerea de motive Primarul comunei Domnești a inițiat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei 
Domnești, județul Ilfov înscrise în Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 11/23.08.1999 de 
însușire a domeniului public al comunei Domnești, în vederea dezbaterii și aprobării sale în 
ședința consiliului Local al comunei Domnești.  
  

II.  Temei de drept: 
Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată 

cu modifcările și completările ulterioare Compartimentului Urbanism Amenajare Teritorială, 
Cadastru, respectiv Compartimentul Achiziții Publice – Investiții, Administrarea Domeniului 
Public și Privat, au analizat și au întocmit un raport de specialitate comun. 

 
III.  Argumente de oportunitate: 
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, modificarea inventarului 

bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Domnești, înscrise în Hotărârea 
Consiliului Local Domnești nr. 11/23.08.1999 de însușire a domeniului public al comunei 
Domnești, astfel: 

Poziția 4: 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” denumirea existenta “Constructie-local” si va avea 

următorul cuprins: ” Grădinița nr. 3”; 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” denumirea existenta “Teren aferent curtii scolii nr. 

248 Domnesti” si va avea următorul cuprins: ”Teren aferent Grădiniței nr. 3”. 
 

Poziția 8: 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” denumirea existenta “Constructie-local sc. sat Teghes 

cl. I-IV 2 Sali clasa, cancelarie, hol, anexe si grup sanitar” si va avea următorul cuprins: 
”Grădinița nr. 1-Țegheș”; 

Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” denumirea existenta “Teren aferent scolii Teghes 
curte si gradina” si va avea următorul cuprins: ”Teren aferent Grădiniței nr. 1-Țegheș”. 

 

Poziția 9: 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” denumirea existenta “Constructie-local gradinita nr. 

1 Politie, 3 Sali de clasa, cancelarie, hol” si va avea următorul cuprins: ”Grădinița nr. 2- Poliție”; 
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” denumirea existenta “Teren aferent gradinitei Politie-

curte” si va avea următorul cuprins: ”Teren aferent Grădiniței nr. 2- Poliție”. 
 
 



De la data apariției Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov, este necesară 
modificarea denumirii unor elemente patrimoniale, potrivit utilizării actuale. 

Pentru înscrierea dreptului de proprietate al comunei în cartea funciară, este necesară 
evidențierea acestora în inventarul domeniului public al comunei Domnești, atât din punct de 
vedere al denumirii, adresei, destinația imobilului, elementelor tehnice cât și a indentificării 
topografice/cadastrale.  

Astfel, au fost efectuate măsurători, realizate de către un expert autorizat, privind situația 
reală din teren fiind nevoie în prezent de nominalizarea și actualizarea elementelor de 
identificare cu datele reale.  

Documentația cuprinzând modificările la hotărâre se va transmite Consiliului Județean 
Ilfov, în vederea aplicării procedurilor de actualizare a Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul 
Ilfov 

 
IV.  Reglementări legale incidente: 
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile  art. 21 alin. (1) şi (2) și art. 

3 alin. (1) și (4), pct. III subpct. 1 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor, ale art. 858 - 865 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, art. 
36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu are un character normativ nefiind 
supus Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională. 

 
V. Concluzii și propuneri: 
Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate, astfel că propunem 

dezbaterea și aprobarea sa în ședința Consiliului Local al comunei Domnești. 
 
 
 

Compartiment Urbanism, Amenajare  
             Teritorială și Cadastru 
                 Dumitriu Valentin 
 
 
 

Compartiment Achiziții Publice – Investiții,  
Administrarea Domeniului Public și Privat,  

                                                                                     Negru Adelina Georgiana 
 

 


