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

HOTĂRÂREA Nr. 64
din 10 mai 2016

privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniul 
public al comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL 11/23.08.1999

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă extraordinară

Având în vedere:
- Proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei Domnești;
- Expunerea demotive a primarului;
- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism Amenajare Teritorială, Cadastru, 

respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate și Compartimentul Achiziții Publice –
Investiții, Administrarea Domeniului Public și Privat;

Ţinând cont de prevederile:
- Art. 3 alin. (1) și (4), pct. III subpct.1 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public 

şi regimul juridic al acesteia; 
- art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public şi regimul juridic al 

acesteia; 
- Pct. VI din HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
- art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia public locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
- Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 11/23.08.1999, privind însușirea bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Domnești, județul Ilfov, de către Consiliul Local al comunei
Domnești, judetul Ilfovcare a stat la baza Anexei 20 la HG 930/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Ilfov, precumși al orașelor și comunelor din județul Ilfov;

- Ridicările topografice pentru obținerea documenației cadastrale întocmite de SC POP 
CADASTRU ȘI EVALUĂRI IMOBILIARE SRL;

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

HOTARĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă modificarea Anexei –Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL nr. 11 din 23.08.1999 de către
Consiliul Local al comunei Domnești, județul Ilfov, astfel: 

Poziția 5:
Coloana nr. 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Școala gimnazială 

”Gheorghe Corneliu”Domnești”;
Coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins:
“NC 113152-C1 - Construcție Școală-suprafață (mp) – 1094; 
NC 113152-C2-Construcție anexă - Anexă- suprafață (mp) – 79; 
NC 113152-C3 - Construcție anexă - Vestiare-suprafață (mp) – 185; 
NC 113152-C4 - Construcție anexă – Teren multifuncțional-suprafață (mp) – 1035;
NC 113152-C5 - Construcție anexă - Parcări-suprafață (mp) – 490; 
NC 113152-C6 - Construcție anexă – Tribună metalică-suprafață (mp) – 62; 
NC 113152-C7 - Construcție anexă- Trotuar beton armat-suprafață (mp) – 335”;
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Coloana 4 ”Anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins ”1968;2013”;
Coloana 5 ”Valoare de inventar la 31.12.2015” vaaveaurmătorulcuprins ”4.859.066”.
Coloana nr. 2 ”Denumireabunului” vaaveaurmătorulcuprins: ”TerenaferentȘcoliigimnaziale
”Gheorghe Corneliu” Domnești”;
Coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
”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”;
Coloana 4 ”Anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins ”1968; 2015”;
Coloana 5 ”Valoare de inventar la 31.12.2015” va avea următorul cuprins ”2.013.725”.

Art. 2. Se aprobă abrogarea din Anexa – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL nr. 11 din 23.08.1999 de către
Consiliul Local al comunei Domnești, județul Ilfov a pozițiilor 18, 24, 25, 26, 27, 28 și 29.

Art. 3. Se aprobă completarea Anexei – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești, județul Ilfov însușit prin HCL nr. 11 din 23.08.1999 de către
Consiliul Local al comunei Domnești, județul Ilfov, după poziția nr. 29 se introduce 147 poziții
noi, respective pozițiile 30-176, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei
Domnești și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Domnești.

Art. 5. Documentația cuprinzând bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se va
transmite Consiliului Județean Ilfov, în vederea aplicării procedurilor de actualizare a Hotărârii
de Guvern nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum și al 
orașelor și comunelor din județul Ilfov.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Ilfov în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Domnești, Compartimentului Achiziții
Publice-Investiții, Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Urbanism, 
Amenajare Teritorială, Cadastru,  Compartimentului Financiar-Contabilitate,  Biroului Impunere
și Încasare Taxe și Impozite locale, Compartimentului Registru Agricol și Consiliului Județean
Ilfov.

Preşedinte de şedinţă,    
Năstase Victor

Contrasemnează,
/Secretar

Cojocaru Bogdan-Marius
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