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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 48/27.04.2016 
privind inchirierea cabinetului medical situat in dispensarul comunal, cladirea C2, Sos. Al. I. 

Cuza nr. 83, comuna Domnesti jud. Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice-Investiții, Administrarea 

Domeniului Public și Privat; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

- HCL nr. 48/27.04.2016 privind inchirierea cabinetului medical situat in dispensarul 

comunal, cladirea C2, Sos. Al. I. Cuza nr. 83, comuna Domnesti jud. Ilfov. 

Ţinând cont de prevederile: 

- Art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5). lit a), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată; 

- art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

- HCL nr. 62/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru de închiriere a bunurilor 

imobile din domeniul public sau privat al comunei Domnești jud. Ilfov, aflate în 

administrarea Consiliului Local Domnești jud. Ilfov 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

     Art.1. Se aproba modificarea HCL nr. 48/27.04.2016 privind închirierea cabinetului 

medical situat în dispensarul comunal, comuna Domnești, jud. Ilfov, Sos. Alexandru Ioan Cuza, nr. 

83, format din încăpere în suprafață de 20,38 mp și cota indiviza cu suprafata utila de 12,00 mp. 

      Art.2. Se aproba închirierea, prin licitație publică a cabinetului medical situat în dispensarul 

comunal, comuna Domnești, jud. Ilfov, Sos. Alexandru Ioan Cuza, nr. 83, format din încăpere în 

suprafață de 20,38 mp și cota indiviza cu suprafata utila de 12,00 mp. 

Art.3.  Se aprobă  studiul de oportunitate pentru închirierea imobilului identificat, 

conform Anexei nr. 1.  

Art.4. Se aprobă documentația de atribuire, conform Anexei nr. 2. 



Art.5 . Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea imobilului identificat, conform 

Anexei nr. 3. 

 Art.6. Se aprobă, constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționarea 

contestațiilor în componența prevăzuta în Anexa nr. 4. Comisia de evaluare va elabora 

instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere. 

 Art.7.  Se aprobă modelul contractului de închiriere prevăzut în Anexa nr. 5. 

Art.8. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.9. Incepand cu data prezentei, prevederile HCL nr. 48/27.04.2016 isi inceteaza 

aplicabilitatea. 

Art.10. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredinţează Primarul Comunei Domnești, prin aparatul de specialitate. 

 

 

INI ŢIATOR, 

PRIMAR 

GHITA IOAN ADRIAN 

 

 

 

                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                                                     /SECRETAR 

                  COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
Potrivit Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul local are iniţiativă şi 

hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date 
prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul 
local exercită atribuţii  privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei și atribuţii 
privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Consiliul local hotărăşte darea în 
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei. 

Consider oportună închirierea, prin licitație publică a cabinetului medical situat în 
dispensarul comunal, comuna Domnești, jud. Ilfov, Sos. Alexandru Ioan Cuza, nr. 83, format din încăpere 
în suprafață de 20,38 mp și cota parte din spațiile comune în suprafață de 12,00 mp aparținând 
domeniului public al Comunei Domnești, din motive de ordin economic, financiar, social și de 
mediu care justifică închirierea,având în vedere o serie de avantaje cum ar fi:  

- administrarea eficientă a domeniului public și privat al comunei Domnești pentru atragerea 
de venituri suplimentare la bugetul local constituite din chirie precum și impozit pe teren; 

- degrevarea bugetului local de cheltuielile privind igienizarea și salubrizarea terenului -
trecerea în sarcina chiriașului a întregii responsabilități pentru modul de gestionare a bunului 
închiriat: întreţinerea şi exploatarea (inclusiv cele de mediu); 

- nu vor mai exista costurile cu paza și întreținerea imobilului, realizându-se o economie la 
bugetul local; 

- crearea de locuri de muncă la nivelul comunei, generarea de venituri pentru populație și  
prestarea unor servicii de interes local. 

Prin închirierea bunului public se crează locuri de muncă la nivelul comunei, se 
generează venituri pentru populație și se asigură prestarea unor servicii de interes local – servicii 
medicale. 

Astfel, se impune valorificarea resurselor și patrimoniului local, astfel încât să fie 
îmbunătățite condițiile de viață, serviciile locale de sănătate. 

Față de cele susmenționate, supun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 
 
 

PRIMAR, 
GHITA IOAN ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ teritoriale 
bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și privat precum și drepturile și 
obligațiile cu caracter patrimonial, iar consiliul local al unității administrativ teritoriale hotărăște 
închirierea acestor bunuri în condițiile legii. 

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei Domnești se face numai cu aprobarea consiliului local prin licitație publică. 

Imobilul propus spre închirierea, prin licitație publică - cabinetul medical situat în cadrul 
dispensarului comunal, comuna Domnești, jud. Ilfov, Sos. Alexandru Ioan Cuza, nr. 83, format din 
încăpere în suprafață de 20,38 mp și cota parte din spațiile comune în suprafață de 12,00 mp aparține 
domeniului public al Comunei Domnești. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5). lit a), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
- art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- HCL 62/2015 privind privind aprobarea Regulamentului – cadru de închiriere a bunurilor 

imobile din domeniul public sau privat al comunei Domnești jud. Ilfov, aflate în administrarea 
Consiliului Local Domnești jud. Ilfov , 

Ținând cont de legalitatea și oportunitatea închirierii acestui imobil, din motive de ordin 
economic, financiar, social și de mediu, susțin supunerea spre dezbatere și aprobare a proiectului 
de hotărâre însoțit de anexe, astfel: 

- studiul de oportunitate privind închirierea prin licitație publică;  
- documentația de atribuire; 
- caietul de sarcini; 
- comisia de evaluare la închirierea bunului; 
- contractul de închiriere. 

 
 
 

Compartiment Achiziții Publice-Investiții, 
Administrarea Domeniului Public și Privat, 

Insp. sup. Negru Adelina 
 


