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HOTĂRÂREA Nr. 66
din 10 mai 2016

privind punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020, a terenurilor pentru construcţia și 

extinderea noilor investiţii aferente acestuia 

Consiliul Local Domnești județul Ilfov întrunit în ședință extraordinară de lucru

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

și Cadastru și al Compartimentului Achiziții Publice–Investiții, Administrarea 
Domeniului Public și Privat;

- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti.

|Ținând cont de:
- Prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Procedurile şi prevederile art. 10 şi art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite de art. 36 alin. (2), lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 a terenurilor
pentru:

(1) aducțiune și extindere rețea de apă și canalizare;
(2) construcţie stație de repompare apă potabilă.

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția Proiectuluia suprafeței de 1000 mp în tarlaua 10 
parcela 38/8 din suprafața totală de 166.155 mp conform NC/CF 112197, teren identificat 
pentru construcția stației de repompare apă potabilă,conform Anexei 1, parte integrantă la 
prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Obiectivul de investiţii aferent Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada  2014 – 2020, invocat la 
Art. 2 se află în domeniul privat al UAT Domnești, teren disponibil exclusiv pentru 
construcția stației de repompare apă potabilă.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT Domnești în domeniul public al UAT 
Domnești a terenului identificat la Art. 2, în scopul realizării construcției stației de repompare 
apă potabilă.

(3) Se aprobă înscrierea în cartea funciară a terenului identificat la Art. 2, în proprietatea 
publică a UAT Domnești, în administrarea Consiliului Local Domnești.



Art.4.Se aprobă punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 a terenului 
pentru aducțiune și extindere rețea de apă și canalizare, teren identificat conform Anexei 2, parte 
integrantă la prezenta hotărâre.

Art.5. Obiectivele de investiţii aferenteProiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada  2014 – 2020enumerate în 
Anexa nr. 2se aflăîn domeniul public al UAT Domnești, teren disponibil exclusiv pentru 
realizarea obiectivului propus în proiect.

Art.6.Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
împuterniceşte Compartimentul Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastruși Compartimentul 
Achiziții Publice–Investiții, Administrarea Domeniului Public și Privat.

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică și se transmite instituțiilor și 
persoanelor interesate prin grija secretarului UAT comuna Domnești.

Preşedinte de şedinţă,    
Năstase Victor

Contrasemnează,
/Secretar

Cojocaru Bogdan-Marius
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