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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind însușirea și cuprinderea în inventariul bunurilor care apar țin domeniului privat al 

Comunei Domnești a unui teren intravilan în Tarlaua 67 Parcela 2662/2 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești;  
• Raportul compartimentului de specialitate; 
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu: 
• Prevederile art. 36 alin. (1) și art. 121 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia; 
• Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar; 
• Prevederile art. 553 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, 

 
În temeiul art. 36 (1) și (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă însușirea și cuprinderea în inventariul bunurilor care aparțin domeniului privat 

al Comunei Domnești a unui teren intravilan situat în Comuna Domnești, Sat Domnești, Tarlaua 67, 
Parcela 2662/2, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2  De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul Comunei 

Domnești. 
 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                             /Secretar   

                                                                                                                                      Zanfir Maria 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

 

Preluarea în domeniul privat a unor bunuri imobile: terenuri intravilane cu sau fără 
construcții, este de competența autorității locale a administrației publice prin aparatul de 
specialitate din subordinea primarului pentru identificarea acestora și preluarea lor în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Domnești. 

În acest sens s-a identificat un teren intravilan în suprafață de 431 mp, situat în Comuna 
Domnești, Sat Domnești, Tarlaua 67, Parcela 2662/2. 

Pentru această suprafață de teren nu a fost depusă/înregistrată vreo cerere de 
constituire/reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar (Legea nr. 
18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005) sau de restituire în natură în temeiul 
reglementărilor specifice aferente, conform Legii nr. 10/2001 sau OUG 83/1999.  

Preluarea în domeniul privat se face conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 
privind fondul funciar, Legea nr. 287/2009 art. 553 Codul Civil și art. 4 din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. 
 Preluarea terenului în domeniul privat al comunei se va face prin Hotărârea Consiliului 
Local. 

Planurile de situație și de încadrare în zonă, fac parte integrantă din Hotărâre. 
 
 

 
 

Compartiment Urbanism, Amenajare Teritorial ă și Cadastru, 
Insp. sup. Dumitriu Valentin 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local al comunei Domnești trebuie să 
urmarească și să preia în patrimoniul public toate bunurile imobile, terenuri cu sau fără 
construcții, conform legislației în vigoare. 

Terenul în suprafață de 431 mp din Comuna Domnești, Sat Domnești situat în Tarlaua 67 
Parcela 2662/2, este liber de sarcini și fără titlu și poate fi preluat în domeniul privat al 
comunei. 

Pentru suprafața de teren liberă de orice sarcină și fără titlu, am inițiat Proiectul de 
Hotărâre ce se supune spre dezbatere și aprobare pentru preluarea acestuia în domeniul privat al 
localității. 
 
 

 

 

Primar, 
Ghiță Ioan-Adrian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


