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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea lucrarilor de demolare a imobilului cu NC 113152 - C2- Construcție anexă – din 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești 

 
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 Urbanism,  Amenajarea Teritoriului și Cadastru; 
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Domnești. 

În conformitate cu prevederile: 
• Hotărârii 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; 

• art. 8 alin. (1) și (2) din Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată; 
• 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; 

• 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, 

 
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 lucrările de demolare a imobilului cu NC 113152 - C2 - Construcție anexă – 
suprafață 79 mp din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, având datele de identificare 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.   Demolarea imobilului invocat la Art.1 se va face după emiterea autorizaţiei de desființare de 
către Primarul Comunei Domnești. 

 
Art.3.  Secretarul comunei Domnești va asigura comunicarea prezentei Hotărâri instituțiilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

                      
Ini ţiator, 

Primar 
Ghiță Ioan-Adrian 

 
Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                                   /Secretar,   
                                                                                                               Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea lucrarilor de demolare a imobilului cu NC 113152 - C2- Construcție anexă – din 

cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești 
 

 
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 precum și analizării posibilității și necesității realizării unui nou obiectiv 
de investiții – Sală de sport multifuncțională în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 
Domnești, prin accesarea de fonduri structural europene, constatând că imobilul cu NC 113152 - 
C2 - Construcție anexă – suprafață 79 mp, fosta magazie de combustibil solid și grup sanitar care 
în prezent este dezafectat și prezintă o starea avansată de degradare, fiind un pericol pentru elevi, 
este necesară demolarea imobilului și datorită gradului de uzură fizică și morală. 

Întrucât încă din anul 2010 a fost realizat și dat în funcțiune un nou corp de clădire în 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, corp de clădire cu grup sanitar modern, 
iar școala este încălzită cu centrală termică racordată la rețeaua de gaze naturale, se impune 
demolarea construcţiei existente şi realizarea unui edificiu modern care să asigure un climat 
propice desfășurării activităților sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 
Domnești dar și pentru tinerii comunei noastre. 

Imobilul  va fi scos din funcțiune, casat și dezmembrat, scăzut din inventarul comunei 
Domnești în  baza procesului verbal de casare, valorificarea eventualelor materialelor rezultate ca 
urmare a demolării  vor constitui venit la bugetul local al comunei Domnești.  

De asemenea, imobilul Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu” Domnești care face parte 
din domeniul public al comunei Domnești, dar este în administrarea Ministerului Educației 
Naționale, se impune urmarea procedurii şi îndeplinirea condiţiile necesare, informarea 
Inspectoratului Școlar Ilfov în vederea solicitării și obținerii ”Avizului Conform” al ministrului 
educației naționale pentru schimbarea destinației imobilului, potrivit art. 112 alin. (6) din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.    

         Având în vedere cele de mai sus, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Domnești, 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor de demolare a imobilului cu NC 113152 - C2- 
Construcție anexă – din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești. 
                                                                             
 

 

PRIMAR, 
GHI ȚĂ IOAN-ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea lucrarilor de demolare a imobilului cu NC 113152 - C2- Construcție anexă – din 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești 

 

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 precum și analizării posibilității și necesității realizării unui nou obiectiv de 
investiții – Sală de sport multifuncțională în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 
Domnești, prin accesarea de fonduri structural europene, constatând că imobilul cu NC 113152 - 
C2- Construcție anexă – suprafață 79 mp, fosta magazie de combustibil solid și grup sanitar care 
în prezent este dezafectat și prezintă o starea avansată de degradare, fiind un pericol pentru 
elevi, este necesară demolarea imobilului și datorită gradului de uzură fizică și morală. 

Întrucât încă din anul 2010 a fost realizat și dat în funcțiune un nou corp de clădire în 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, corp de clădire cu grup sanitar modern, 
iar școala este încălzită cu centrală termică racordată la rețeaua de gaze naturale, se impune 
demolarea construcţiei existente şi realizarea unei edificiu modern care să asigure un climat 
propice desfășurării activităților sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 
Domnești dar și pentru tinerii comunei noastre. 

Potrivit 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, imobilul va fi scos din 
funcțiune, casat și dezmembrat, scăzut din inventarul comunei Domnești în  baza procesului 
verbal de casare, valorificarea eventualelor materialelor rezultate ca urmare a  demolării vor 
constitui venit la bugetul local al comunei  Domnești.  

Conform prevederilor  art. 8 alin. (1) din Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 
de construcții, republicată. 

”Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele 

de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi 

subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare 

obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.” 

De asemenea, imobilul Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu” Domnești care face parte 
din domeniul public al comunei Domnești, dar este în administrarea Ministerului Educației 
Naționale, se impune urmarea procedurii şi îndeplinirea condiţiile necesare, informarea 
Inspectoratului Școlar Ilfov în vederea solicitării și obținerii ”Avizului Conform” al ministrului 
educației naționale pentru schimbarea destinației imobilului, potrivit art. 112 alin. (6) din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, susțin necesitatea, oportunitatea și legalitatea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea lucrarilor de demolare a imobilului cu NC 113152 - C2 
- Construcție anexă – din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești. 
 
 

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru 
Mihai Isabella 

 
 


