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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

pentru completarea HCL nr. 89/12.10.2017 privind aprobarea lucrarilor de ,,Desființare Dispensar Uman 
Comunal, magazie lemne și WC (C2, C3, C4) cu NC 113543” din   

Șos. Al.I.Cuza, nr. 83, comuna Domnești, Județ Ilfov 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism,  Amenajarea Teritoriului și Cadastru,; 
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Domnești. 

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; 

• H.C.L nr. 29  din 27.04.2017 pentru modificarea Anexei la H.C.L nr. 64/10.05.2016 privind 
aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Domnesti, judetul Ilfov 
însușit prin H.C.L 11/23.08.1999, care a stat la baza HG 930/2002; 

• HCL nr. 89/12.10.2017; 
• art. 8 alin. (1) și (2) din Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată; 
• OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

• 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; 
• art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative – republicată, 
 

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.   Inaintea Art. 1 din HCL nr. 89/12.10.2017 se introduce un nou articol, numerotat Art. 1  si va avea 
urmatorul cuprins: 

“Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Domnești, județul Ilfov în domeniul 
privat al acesteia a imobilului Dispensar Uman Comunal, magazie lemne și WC (C2, C3, C4) cu 
NC 113543” din  Șos. Al. I. Cuza, nr. 83, comuna Domnești, Județ Ilfov. 
Trecerea în domeniul privat al comunei a construcțiilor prevăzute la Art. 1 se face în scopul  
scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora. Sumele rezultate din valorificarea materialelor 
recuperate în urma demolării acestor construcţii, constituie venit la bugetul propriu al comunei 
Domnești.” 
 

Art.2   Art. 1 si urmatoarele din HCL nr. 89/12.10.2017 se renumeroteaza corespunzator in ordine 
cronologica de la 2 la 4. 
Art.3   Celelalte prevederi ale HCL nr. 89/12.10.2017 sunt și rămân în vigoare. 
 

Art.4 Secretarul va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov, persoanelor interesate 
şi instituţiilor abilitate în termenul prevăzut de lege. 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 



 
 
 

 
EXPUNEREA DE MOTIVE 

 
 
 

Datorita erorii strecurate in cuprinsul normative al HCL nr. 89/12.10.2017 prin care 
din omisiune nu s-au avut in vedere prevederile OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – 
teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, este necesară completarea HCL nr. 
89/12.10.2017, după cum urmeză:       

“Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Domnești, județul Ilfov în 
domeniul privat al acesteia a imobilului Dispensar Uman Comunal, magazie lemne 
și WC (C2, C3, C4) cu NC 113543” din  Șos. Al. I. Cuza, nr. 83, comuna Domnești, 
Județ Ilfov. 
Trecerea în domeniul privat al comunei a construcțiilor prevăzute la Art. 1 se face în 
scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora. Sumele rezultate din 
valorificarea materialelor recuperate în urma demolării acestor construcţii, 
constituie venit la bugetul propriu al comunei Domnești. 
Art. 1 si urmatoarele din HCL nr. 89/12.10.2017 se renumeroteaza corespunzator in 
ordine cronologica de la 2 la 4”. 
În sensul celor menționate mai sus, supun plenului Consiliului Local Domnești spre 

dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre in forma prezentata.  
 

 
 

 
Primar, 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru completarea HCL nr. 89/12.10.2017 privind aprobarea lucrarilor de ,,Desființare 
Dispensar Uman Comunal, magazie lemne și WC (C2, C3, C4) cu NC 113543” din   

Șos. Al.I.Cuza, nr. 83, comuna Domnești, Județ Ilfov 
 
 

Datorita erorii strecurate in cuprinsul normative al HCL nr. 89/12.10.2017 prin care 
din omisiune nu s-au avut in vedere prevederile OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – 
teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, este necesară completarea HCL nr. 
89/12.10.2017, după cum urmeză:       

“Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Domnești, județul Ilfov în 
domeniul privat al acesteia a imobilului Dispensar Uman Comunal, magazie lemne 
și WC (C2, C3, C4) cu NC 113543” din  Șos. Al. I. Cuza, nr. 83, comuna Domnești, 
Județ Ilfov. 
Trecerea în domeniul privat al comunei a construcțiilor prevăzute la Art. 1 se face în 
scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora. Sumele rezultate din 
valorificarea materialelor recuperate în urma demolării acestor construcţii, 
constituie venit la bugetul propriu al comunei Domnești. 
Art. 1 si urmatoarele din HCL nr. 89/12.10.2017 se renumeroteaza corespunzator in 
ordine cronologica de la 2 la 4”. 
Faţă de cele aratate mai sus, solicit domnului Primar al Comunei Domnești să 

supună dezbaterii Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre. 
 

 

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


