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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public al comunei Domnești NC 
113152 - teren aferent Școlii gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, situat în  

Șos. Al. Ioan Cuza nr. 85, comuna Domnești, județul Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială și 

Cadastru; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

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; 

• Legii nr. 7/1996 republicată privind cadastrul și publicitatea imobiliară; 
• Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public - Teren 
aferent Școlii gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești” situat în Șos. Al. Ioan Cuza nr. 85 
comuna Domnești, județul Ilfov - NC 113152 - suprafață totală (mp) 7966 din care în Tarlaua 
33 Parcela 1511 suprafața (mp) 7603 – curți construcții și în Tarlaua 30 Parcela 1322 
suprafața (mp) 363 – arabil, în două loturi, conform Anexelor 1-3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, astfel: 

- Lotul 1 în suprafață de   900 mp; 
- Lotul 2 în suprafață de 7066 mp. 

 

Art.2. Se împuterniceşte Viceprimarul comunei Domnești să semneze actul de 
dezmembrare şi să reprezinte comuna Domnești în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
abilitate pentru ducerea la îndeplinire, Instituției Prefectului Județului Ilfov pentru control și 
verificarea legalității. 
 

Ini ţiator,  
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 

     Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                        /Secretar   

                                                                                                      Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public al comunei Domnești NC 
113152 - teren aferent Școlii gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, situat în  

Șos. Al. Ioan Cuza nr. 85, comuna Domnești, județul Ilfov 
 
 

 Primăria comunei Domnești și-a stabilit ca priorități o serie de proiecte care să sprijine 
practicarea sportului în școli ca factor determinant în procesul de educare, acesta fiind calea 
de obținere a experienței, autodepășirii precum și a respectării regulamentelor, întrecerii cu 
sine și cu alții. 

Ținând cont că, prin Compania Nationala de Investitii S.A. se deruleaza programul 
"Săli de sport" pentru construirea unei săli de sport în care să se deruleze orele de educație 
fizică este necesară dezmembrarea unei suprafețe de teren, suprafață care nu poate fi ca 
dimensiune mai mică de 900 mp. 

Construcția (sală de sport) se va amplasa pe un teren care face parte din domeniul 
public al unităților administrativ-teritoriale. Terenurile destinate acestor construcții se preiau 
în folosință de Compania Națională de Investitii S.A. pe perioada realizării investiției, pe bază 
de protocol încheiat cu consiliile locale. 

În acest mod se realizează și o valorificare judicioasă, eficientă și eficace a terenurilor 
aferente unităților de învățământ. 
 Prin urmare, în vederea realizării unei săli de sport, conform celor de mai sus, 
prezentăm spre analiză, dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Domnești,   

 

proiectul de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public al 
comunei Domnești NC 113152 - teren aferent Școlii gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” 

Domnești, situat în Șos. Al. Ioan Cuza nr. 85, comuna Domnești, județul Ilfov 
 

 
 

Primar, 
Ghiță Ioan-Adrian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public al comunei Domnești NC 
113152 - teren aferent Școlii gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, situat în  

Șos. Al. Ioan Cuza nr. 85, comuna Domnești, județul Ilfov 
 

 
Având în vedere inițiativa primarului comunei Domnești privind sprijinirea practicării 

sportului în unitățile de învățământ, ținând cont de anexa 20 - Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Domnești - poziția 5 din HG 930/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului Ilfov precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov - 
Terenul aferent Școlii gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești”, cu NC 113152 - suprafață 
totală (mp) 7966 din care în tarlaua 33 parcela 1511 suprafața (mp) 7603 – curți construcții și 
în tarlaua 30 parcela 1322 suprafața (mp) 363 – arabil și necesitatea realizării unui important 
obiectiv de investiții – Sala de sport, pentru punerea la dispoziție a amplasamentului necesar, 
se impune dezmembrarea terenului mai sus invocat, în două loturi din care unul să fie în 
suprafață de minim 900 mp liber de construcții. 

 În conformitate cu Legea nr. 7/1996 – republicată privind cadastrul și publicitatea 
imobiliara, Legea nr. 350//2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia și Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este 
necesară întocmirea documentațiilor cadastrale în forma propusă, astfel: 

- Lotul 1 în suprafață de   900 mp;  
- Lotul 2 în suprafață de 7066 mp. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


