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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

privind trecerea din domeniul public al comunei Domnești în domeniul privat al acesteia, a imobilului NC 
113152 - C2- Construcție anexă - din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești  

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  Primarului Comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice-Investiții, Administrarea Domeniului Public și 

privat; 
• Avizul  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Domnești. 

În conformitate cu prevederile: 
• art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 1, 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
• OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată 
prin Legea nr. 246/2001;  

• Hotărârii nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor 
din judetul Ilfov - Anexa 20 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei  Domnești-poziția 5; 

• HCL Domnești nr. 64/2016 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov, însușit prin HCL Domnești nr. 11/23.08.1999 care a stat la 
baza HG 930/2002; 

• Adresei nr. 1073/21.10.2016 a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, referitoare la Hotărârea nr. 
57/06.10.2016 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești privind 
aprobarea demolării imobilului cu NC 113152 - C2- Construcție anexă, 

 
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările  ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Domnești, județul Ilfov în domeniul privat al acesteia 
a imobilului cu NC 113152 – C2 - Construcție anexă – suprafață 79 mp din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Corneliu” Domnești județul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  

Art.2.  Trecerea în domeniul privat al comunei a construcției prevăzute la Art. 1, se face în scopul scoaterii din 
funcțiune, casării și demolării acesteia. 

 

Art.3.  Sumele rezultate din valorificarea materialelor recuperate în urma demolării construcției prevăzute la Art. 
1, constituie venit la bugetul propriu al comunei Domnești. 

 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija Secretarului comunei 
Domnești. 

 
Ini ţiator, 

Primar 
Ghiță Ioan-Adrian 

 
 

                                                                                                                                               Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                     /Secretar,   

                                                                                                                                         Cojocaru Bogdan-Marius 
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Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
          website: www.primariadomnesti.ro 

 
 

Expunere de motive 
 

privind trecerea din domeniul public al comunei Domnești în domeniul privat al acesteia, a imobilului NC 
113152 - C2- Construcție anexă - din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești  

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 
 

 
Având în vedere adresa nr. 1073/21.10.2016 a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești referitoare la 

Hotărârea nr. 57/06.10.2016 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești privind 
aprobarea demolării imobilului cu NC 113152 - C2- Construcție anexă și necesitatea realizării unui nou obiectiv de 
investiții – Sală de sport multifuncțională în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești și constatând 
inutilitatea imobilului cu NC 113152 - C2- Construcției anexă – suprafață 79 mp, fostă magazie de combustibil solid și 
grup sanitar inutilizabil, care figurează la poziția 5 în Anexa 20 din HG nr. 930/2002 privind Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei  Domnești, respectiv HCL Domnești nr. 11/23.08.1999, modificată și completată 
de HCL Domnești nr.64/2016 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești județul Ilfov;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 1, 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 pentru bunurile proprietate publică privind 
încetarea dreptului de proprietate publică și modul de trecere a imobilelor din domeniul public în domeniul privat al 
unității administrativ teritoriale; 

În conformitate cu prevederilor OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001. 

Potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările  ulterioare, 

”(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali 
în funcţie.”, 

supun aprobarii Consiliului Local Domnești  
 

Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Domnești în domeniul privat al 
acesteia, a imobilului NC 113152 - C2- Construcție anexă - din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 

Domnești în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării. 
 

 
 
 

PRIMAR, 
GHI ȚĂ IOAN-ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind trecerea din domeniul public al comunei Domnești în domeniul privat al acesteia, a imobilului NC 
113152 - C2- Construcție anexă - din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești  

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 
 

 
Având în vedere  adresa nr. 1073/21.10.2016 a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești referitoare la 

Hotărârea nr. 57/06.10.2016 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești privind 
aprobarea demolării imobilului cu NC 113152 - C2 - Construcție anexă și ini țiativa realizării unui nou obiectiv de 
investiții – Sală de sport multifuncțională în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești și constatând 
inutilitatea imobilului cu NC 113152 - C2- Construcției anexă – suprafață 79 mp, fostă magazie de combustibil solid și 
grup sanitar inutilizabil, care figurează la poziția 5 în Anexa 20 din HG nr. 930/2002 privind Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei  Domnești, respectiv HCL Domnești nr. 11/23.08.1999, modificată și completată 
de HCL Domnești nr.64/2016 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești județul Ilfov, raportat la cadrul legal reprezentat de:  

- art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 1, 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale,  republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 

- art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 pentru bunurile proprietate publică privind încetarea dreptului de 
proprietate publică și modul de trecere a imobilelor din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ 
teritoriale; 

- OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată prin 
Legea nr. 246/2001, 

susțin legalitatea, oportunitatea și necesitatea 
 

Proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Domnești în domeniul privat al 
acesteia, a imobilului NC 113152 - C2- Construcție anexă - din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 

Domnești în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 
 

 
 
 

Compartiment Achiziții Publice - Investiții, 
Administrarea Domeniului Public și Privat  

Șef serviciu Babă Violeta 
 
 
 
 
 
 

 


