
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

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

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:
∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ Expunerea de motive a  Primarului;
∑ 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 valorificarea 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 ȘcoliiGimnaziale ”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
județulIlfov, 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.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
ȘTEFAN COSTEL

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
COJOCARU BOGDAN-MARIUS

Nr. 123
Adoptată în şedinţa ordinară din 02.11.2016
Cu un nr. de 13 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri
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