
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

  
 

PROIECT DE HOTARARE 
pentru modificarea Anexei la HCL nr. 64/10.05.2016 privind aprobarea modificării și 

completării Inventarului bunurilor care apar țin domeniului public al comunei Domnești 
județul Ilfov, însușit prin HCL 11/23.08.1999 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti intrunit in sedinta de lucru 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive 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; 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative-republicata; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti. 
 
 In temeiul art. 45 alin. (2) lit.f), art. 47 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

                                                            HOTARASTE: 
 

Art.1  Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 64/10.05.2016 privind aprobarea 
modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Domnești județul Ilfov, însușit prin HCL 11/23.08.1999, astfel:  
 

A. Se adauga urmatoarele strazi: 
- la pozitia 177, va figura Intrarea Codrilor, DE /237/16, S=800 mp, L=133,22 m, l=5,06 

m, HCL nr. 41/2013, incepe din Strada Padurarului, se termina in lot, strada publica conform 
Legii nr. 213/1998; 

- la pozitia 178 va figura Strada Plaiul Florilor, DE/27, DE/119, S=2824 mp, L=563 m, 
l=5,01 m, HCL nr. 5/2013, incepe din Strada Costreiului, se termina in Strada Costreiului, 
publica conform Legii nr. 213/1998.  

 

B.Se modifica suprafetele urmatoarelor strazi, conform masuratorilor cadastrale, astfel: 
-la pozitia 57, Intrarea Panselelor, DS/2159, din: S=309 mp, L=71,57 m, l=3,56-5,00 m, 

in: S=390 mp, L=71,57 m, l=4,00-5,00 m; 
-la pozitia 68, Intrarea Voinesti, DS/4085/1, din: S=1526 mp, L=207,86 m, l=7,41-9,22 

m, in: S=669 mp, L=94,63 m, l=5,00-7,50 m; 
-la pozitia 72, Sos. Caragea Voda, DC/60, DE/113, din: S=33955 mp, L=2291,48 m, 

l=14,53-16,11 m, in: S=33977 mp, L=2291,48 m, l=11,00-17,65 m; 
-la pozitia 73, Strada Caminului, DE/156, DE/160, DS/130, din: S=8100 mp, L=1237,37 

m, l=4,58-14,11 m, in: S=8348 mp, L=1237,37 m, l=4,00-14,11 m; 
-la pozitia 98, Strada Ciocarliei, DE/40,  din: S=11659 mp, L=3221 m, l=0,99-20,17 m, 

in: S=22634 mp, L=3221 m, l=0.01-20,50 m; 
-la pozitia 100, Strada Craitei, DE/108, din: S=3499 mp, L=435,98 m, l=2,12-13,98 m, 

in: S=3474 mp, L=435,98 m, l=2,12-14,00 m; 
-la pozitia 101, Strada Crengutei, DE/101/4, DE/67/60, din: S=5904 mp, L=1150,66m, 

l=5,04-7,80 m, in: S=13210 mp, L=2982,50 m, l=3,77-7,80 m; 
-la pozitia 108, Strada Foisorului, DE/106/1, DE/43, din: S=8107 mp, L=1269,73 m, 

l=3,58-29,85 m, in: S=11733 mp, L=1278,95 m, l=5,50-32,70 m;  



-la pozitia 109, Strada Fortului, DE/44, DE/49, NC/4356, din: S=23425 mp, L=3074 m, 
l=5,00-10,00 m, in: S=23536 mp, L=3074 m, l=5,00-10,00 m; 

-la pozitia 134, Strada Privighetorilor, DE/129, din: S=2931 mp, L=593,77 m, l=3,29-
18,13 m, in: S=2603 mp, L=605 m, l=4,30 m; 

-la pozitia 169, Strada Stejarului, DE/233, din: S=5935 mp, L=1163,77 m, l=3,38-7,89 m, 
in: S=6025 mp, L=1163,77 m, l=3,40-9,70 m, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 
Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 64/10.05.2016, sunt si raman in vigoare. 

Art.3 Comunicarea si aducerea la cunostinta publica se vor face, conform competentelor, 
prin grija secretarului comunei Domnesti. 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian                                     
 
 
 
                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                   /Secretar   
                                                                                                    Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
  Având în vedere necesitatea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Domnești care a fost însușit prin HG nr. 930/2002, urmare a 
înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, realizării unor modernizări sau a noi 
investiții, posibilitatea accesării de fonduri europene pentru investiții în crearea și modernizarea 
infrastructurii -  construcția de drumuri comunale  este necesară nominalizarea drumurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Domnești și implicit modificarea și completarea pozițiilor 
corespunzătoare din HG nr. 930/2002-Anexa nr. 20 inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Domnești, județul Ilfov care a avut la bază Hotararea Consiliului Local nr. 
11/23.08.1999 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești, 
județul Ilfov, modificata in prima faza prin HCL nr. 64/10.05.2016 si tinand cont de prevederile 
art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative-republicata, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură: 

 
” Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 64/10.04.2016 privind 

aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care apar țin domeniului 
public al comunei Domnești județul Ilfov, însușit prin HCL 11/23.08.1999” 

 
1. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 64/10.05.2016 privind aprobarea modificării 

și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești județul 
Ilfov, însușit prin HCL 11/23.08.1999, astfel:  
 

B. Se adauga urmatoarele strazi: 
- la pozitia 177, va figura Intrarea Codrilor, DE /237/16, S=800 mp, L=133,22 m, l=5,06 

m, HCL nr. 41/2013, incepe din Strada Padurarului, se termina in lot, strada publica conform 
Legii nr. 213/1998; 

- la pozitia 178 va figura Strada Plaiul Florilor, DE/27, DE/119, S=2824 mp, L=563 m, 
l=5,01 m, HCL nr. 5/2013, incepe din Strada Costreiului, se termina in Strada Costreiului, 
publica conform Legii nr. 213/1998.  

 

B.Se modifica suprafetele urmatoarelor strazi, conform masuratorilor cadastrale, astfel: 
-la pozitia 57, Intrarea Panselelor, DS/2159, din: S=309 mp, L=71,57 m, l=3,56-5,00 m, 

in: S=390 mp, L=71,57 m, l=4,00-5,00 m; 
-la pozitia 68, Intrarea Voinesti, DS/4085/1, din: S=1526 mp, L=207,86 m, l=7,41-9,22 

m, in: S=669 mp, L=94,63 m, l=5,00-7,50 m; 
-la pozitia 72, Sos. Caragea Voda, DC/60, DE/113, din: S=33955 mp, L=2291,48 m, 

l=14,53-16,11 m, in: S=33977 mp, L=2291,48 m, l=11,00-17,65 m; 
-la pozitia 73, Strada Caminului, DE/156, DE/160, DS/130, din: S=8100 mp, L=1237,37 

m, l=4,58-14,11 m, in: S=8348 mp, L=1237,37 m, l=4,00-14,11 m; 
-la pozitia 98, Strada Ciocarliei, DE/40,  din: S=11659 mp, L=3221 m, l=0,99-20,17 m, 

in: S=22634 mp, L=3221 m, l=0.01-20,50 m; 
-la pozitia 100, Strada Craitei, DE/108, din: S=3499 mp, L=435,98 m, l=2,12-13,98 m, 

in: S=3474 mp, L=435,98 m, l=2,12-14,00 m; 
-la pozitia 101, Strada Crengutei, DE/101/4, DE/67/60, din: S=5904 mp, L=1150,66m, 

l=5,04-7,80 m, in: S=13210 mp, L=2982,50 m, l=3,77-7,80 m; 



-la pozitia 108, Strada Foisorului, DE/106/1, DE/43, din: S=8107 mp, L=1269,73 m, 
l=3,58-29,85 m, in: S=11733 mp, L=1278,95 m, l=5,50-32,70 m;  

-la pozitia 109, Strada Fortului, DE/44, DE/49, NC/4356, din: S=23425 mp, L=3074 m, 
l=5,00-10,00 m, in: S=23536 mp, L=3074 m, l=5,00-10,00 m; 

-la pozitia 134, Strada Privighetorilor, DE/129, din: S=2931 mp, L=593,77 m, l=3,29-
18,13 m, in: S=2603 mp, L=605 m, l=4,30 m; 

-la pozitia 169, Strada Stejarului, DE/233, din: S=5935 mp, L=1163,77 m, l=3,38-7,89 m, 
in: S=6025 mp, L=1163,77 m, l=3,40-9,70 m. 
 

Urmare a rezultatului modificarii Anexei la HCL nr. 64/10.04.2016, va fi emis un Raport 
de specialitate comun al Compartimentului Urbanism Amenajare Teritorială, Cadastru, respectiv 
Compartimentul Financiar - Contabilitate și Compartimentul Achiziții Publice – Investiții, 
Administrarea Domeniului Public și Privat, raport de specialitate pe care semnatarii îl vor susține 
în fața comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești pentru avizare/aprobare. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
GHITA IOAN ADRIAN  
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                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
I.Temeiul de fapt: 
Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Domnesti, a initiat Proiectul de Hotarare pentru 
modificarea Anexei la HCL nr. 64/10.05.2016 privind aprobarea modificării și completării 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov, însușit 
prin HCL 11/23.08.1999 
 
 
 
 
 

II.Temeiul de drept: 
- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative-republicata, 
 
Modificarea Anexei la HCL nr. 64/10.05.2016 privind aprobarea modificării și completării 
Inventarului bunurilor care apar țin domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov, 

însușit prin HCL 11/23.08.1999, consta in: 
  

C. Se adauga urmatoarele strazi: 
- la pozitia 177, va figura Intrarea Codrilor, DE /237/16, S=800 mp, L=133,22 m, l=5,06 

m, HCL nr. 41/2013, incepe din Strada Padurarului, se termina in lot, strada publica conform 
Legii nr. 213/1998; 

- la pozitia 178 va figura Strada Plaiul Florilor, DE/27, DE/119, S=2824 mp, L=563 m, 
l=5,01 m, HCL nr. 5/2013, incepe din Strada Costreiului, se termina in Strada Costreiului, 
publica conform Legii nr. 213/1998.  

 

B.Se modifica suprafetele urmatoarelor strazi, conform masuratorilor cadastrale, astfel: 
-la pozitia 57, Intrarea Panselelor, DS/2159, din: S=309 mp, L=71,57 m, l=3,56-5,00 m, 

in: S=390 mp, L=71,57 m, l=4,00-5,00 m; 
-la pozitia 68, Intrarea Voinesti, DS/4085/1, din: S=1526 mp, L=207,86 m, l=7,41-9,22 

m, in: S=669 mp, L=94,63 m, l=5,00-7,50 m; 
-la pozitia 72, Sos. Caragea Voda, DC/60, DE/113, din: S=33955 mp, L=2291,48 m, 

l=14,53-16,11 m, in: S=33977 mp, L=2291,48 m, l=11,00-17,65 m; 
-la pozitia 73, Strada Caminului, DE/156, DE/160, DS/130, din: S=8100 mp, L=1237,37 

m, l=4,58-14,11 m, in: S=8348 mp, L=1237,37 m, l=4,00-14,11 m; 
-la pozitia 98, Strada Ciocarliei, DE/40,  din: S=11659 mp, L=3221 m, l=0,99-20,17 m, 

in: S=22634 mp, L=3221 m, l=0.01-20,50 m; 
-la pozitia 100, Strada Craitei, DE/108, din: S=3499 mp, L=435,98 m, l=2,12-13,98 m, 

in: S=3474 mp, L=435,98 m, l=2,12-14,00 m; 
-la pozitia 101, Strada Crengutei, DE/101/4, DE/67/60, din: S=5904 mp, L=1150,66m, 

l=5,04-7,80 m, in: S=13210 mp, L=2982,50 m, l=3,77-7,80 m; 
-la pozitia 108, Strada Foisorului, DE/106/1, DE/43, din: S=8107 mp, L=1269,73 m, 

l=3,58-29,85 m, in: S=11733 mp, L=1278,95 m, l=5,50-32,70 m;  
-la pozitia 109, Strada Fortului, DE/44, DE/49, NC/4356, din: S=23425 mp, L=3074 m, 

l=5,00-10,00 m, in: S=23536 mp, L=3074 m, l=5,00-10,00 m; 
-la pozitia 134, Strada Privighetorilor, DE/129, din: S=2931 mp, L=593,77 m, l=3,29-

18,13 m, in: S=2603 mp, L=605 m, l=4,30 m; 



-la pozitia 169, Strada Stejarului, DE/233, din: S=5935 mp, L=1163,77 m, l=3,38-7,89 m, 
in: S=6025 mp, L=1163,77 m, l=3,40-9,70 m. 
 
III.Concluzii și propuneri: 

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate, astfel că propunem 
dezbaterea și aprobarea sa în ședința Consiliului Local al comunei Domnești. 

 
 
 
Președinte comisie: Ghita Ioan Adrian                 _____________ 

 

      Membri: Cojocaru Bogdan – Marius   _____________ 

                     Babă Violeta                          _____________ 

                     Dumitriu Valentin                 _____________ 

                                Șerban Cornelia                     _____________ 

 

 


