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HOTĂRÂREA Nr. 69
din 10 mai 2016

pentru aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Domnești în
domeniul public al UAT Domnești a terenurilor disponibilizate prin HCL nr. 49/30.09.2009 
pentru realizarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și 

Canalizare din județul Ilfov

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;

- AvizulComisiilor de specialitate din cadrulConsiliului Local Domneşti.
|Ținând cont de:

- Prevederile HCL Domnești nr. 49/30.09.2009 privind acordul Consiliului Local cu 
privire la aprobarea disponibilității terenurilor comunei Domnești pentru realizarea 
proiectuluiReabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare 
din județul Ilfov;

- Încheierea de intabulare nr. 93560/19.06.2013 pentru imobilul cu NC/CF 112107;
- Încheierea de intabulare nr. 93567/19.06.2013 pentru imobilul cu NC/CF 112111;
- Titlul de proprietate nr. 78374/17.05.2013 proprietar Comuna Domnești;
- 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 trecerea din domeniul privat al UAT Domnești în domeniul public al 
UAT Domnești a terenului în suprafață de 7964 mp din tarlaua 71 parcela 249 NC/CF 
112107, teren disponibilizat potrivit HCL nr. 49/30.09.2009 pentru proiectul Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare din județul Ilfov pentru 
obiectivul de investiţii construcție stația de epurare, conform Anexei 1, parte integrantă la 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a terenului identificat la Art. 1, în 
proprietatea publică a UAT Domnești, în administrarea Consiliului Local Domnești.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT Domnești în domeniul public al 
UAT Domnești a terenului în suprafață de 8848 mp din tarlaua 66 parcela 236/1NC/CF 
112111 disponibilizat potrivit HCLnr. 49/30.09.2009 pentru proiectul Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare din județul Ilfov pentru 
obiectivul de investiţii construcție gospodăria de apă,conform Anexei 2, parte integrantă la 
prezenta hotărâre.



Art. 4. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a terenului identificat la Art. 3, în 
proprietatea publică a UAT Domnești, în administrarea Consiliului Local Domnești.

Art. 5. 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. 6. 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

Nr. 69
Adoptată în şedinţa extraordinară din 10.05.2016
Cu un nr. de 9 voturi
Din nr. total de 9 consilieri prezenţi


