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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind atribuirea de denumire unor str ăzi private în comuna Domneşti, judeţul Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
 

• expunerea de motive a primarului; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritorială şi 

Cadastru în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Domneşti privind nomenclatorul stradal al comunei Domneşti; 

• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 
 

În conformitate cu: 
 

• prevederile art. 2 lit. d) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 36 alin. (5), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată. 
 

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 atribuirea de denumire unor străzi private în comuna Domneşti judeţul 
Ilfov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 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 
 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI 

                  JUDEŢ ILFOV 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind atribuire de denumire de străzi private în comuna Domneşti, jud. Ilfov 

 

Urmarea solicitării proprietarilor construcţiilor cu destinaţie de locuinţe, nou realizate, 

înregistrate la Primăria comunei Domneşti sub nr. 481/12.01.2016, 482/12.01.2016, 483/12.01.2016, 

595/14.01.2016, 671/14.01.2016, 801/18.01.2016, 802/18.01.2016 si 870/19.01.2016, prin care solicită 

denumirea drumurilor de servitute, aferente, pentru a facilita preschimbarea tuturor actelor de 

identitate şi obţinerea aprobărilor necesare racordării la utilităţile existente în zonă. 

Potrivit art. 36  alin. (5) lit. d ) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată şi art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, consiliile locale pot atribui şi schimba denumirea străzilor prin hotărâre de 

consiliu.  

Faţă de cele de mai sus, vă supunem spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre pentru 

acordarea de denumiri a drumurilor de servitute, conform Anexei. 

 

 

PRIMAR, 

BOŞCU NINEL CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI 

JUDEŢ ILFOV 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

În ultimii ani, prin aplicarea fondului funciar, actele de vânzare cumpărare, 

parcelarea și lotizarea terenurilor, numărul proprietarilor de imobile și a 

drumurilor de acces, a crescut considerabil, fiind impetuos necesar denumirea 

noilor străzi private.  

Propunerea de atribuire de denumiri pentru străzile proiectate, se face la 

solicitarea cetățenilor care au intenția de a construi în zonele respective pentru 

racordarea la utilități și evitarea apariției unor disfuncționalități în ceea ce 

privește adresa de domiciliu, conform situației din teren. 

Urmarea solicitării proprietarilor construcțiilor cu destinație de locuințe, 

nou realizate, înregistrate la Primăria comunei Domnești sub nr. 481/12.01.2016, 

482/12.01.2016, 483/12.01.2016, 595/14.01.2016, 671/14.01.2016, 

801/18.01.2016, 802/18.01.2016 si 870/19.01.2016, potrivit art. 36  alin. (5) lit. d) 

din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și art. 2 

lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, consiliile locale pot atribui și schimba denumirea 

străzilor prin hotărâre de consiliu, rugăm Primarul comunei Domnești să inițieze 

un proiect de hotărâre pentru atribuirea denumirii de străzi, conform Anexei. 

 

 

   Compartiment Urbanism,                                             Serviciul Public Comunitar Local 

       Amenajare Teritorială și Cadastru                                              de Evidență a Persoanelor  

    Inspector de specialitate,                                                                     Șef Birou  

         Dumitriu Valentin                                                             Niculaie Ramona Maria 

 


