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                                               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 şedinţă de lucru 

Având în vedere: 
 Proiectul de hotărâre inițiat de PrimarulcomuneiDomnești; 
 Expunerea de motive a Primarului; 
 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 Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

- Lotul 1în suprafață de 7066 mp; 
- Lotul 2 în suprafață de   900 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. 
 
         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                 ȘTEFAN COSTEL 
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                          pentru legalitate 
                                                                                                           /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                         COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
Nr. 125 
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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