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HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea și aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare 
care se execută pe domeniul public sau privat al Comunei Domnești, jud. Ilfov 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit in ședință de lucru 
 
 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
- Expunerea de motive a Primarului; 
- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism, Amenajare 

Teritorială si Cadastru, respectiv Compartimentul Financiar-Contabil și 
Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Domnesti. 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu  modificările și 
completările ulteriare;  

- OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr. 123/2012 – legea energiei electrice și a gazelor naturale, 
 
 In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 13,  
art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art.1  Se aprobă Regulamentul privind lucrările tehnico-edilitare care se 
execută pe domeniul public sau privat al Comunei Domnești jud. Ilfov, conform 
Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.  
 

Art.2  Începând cu data prezentei, HCL nr. 70/2014 își încetează 
aplicabilitatea. 

 
Art.3  Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.4  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 

competențelor, prin grija Secretarului UATC Domnești.  
 

 

             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                         NĂSTASE VICTOR         
 
 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                              pentru legalitate 
                                                                                /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                             COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
 

Nr. 13 
Adoptată în şedinţa ordinară din 23.02.2018 
Cu un nr. de 15 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține” 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri                                        
                                                                         

 


