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HOTARARE 
 

privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local din Comuna Domnesti, judetul Ilfov,  

in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 71/2002  
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti intrunit in sedinta de lucru 
 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
- Expunerea de motive a Primarului; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti. 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 6, 7, 9, 10, 11, 13 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 5, 9, 10, 11, 64, 65 din Anexa 1 si art. 4, 5, 6 din Anexa 2 la Hotararea 
Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- art.36 al.1 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii; 

- art. 47 al. (1), art. 48 al. (2), art. 115 al. (1) lit. b), art. 117 al. (1), lit a) din Legea 
215/2001 (republicată) a administraţiei publice locale; 

- art. 34 al. (1), lit. i) din Ordonanta Guvernului 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

- art. 36 al. (1) si al. (2) lit. d)al. (6) lit. a), pct. 13 din Legea 215/2001 
(republicată) a administraţiei publice locale; 

- art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 
- legii 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/200 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1.  Se aprobă studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind 
gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local 
din Comuna Domnesti, judetul Ilfov (activitatea de intretinere a drumurilor), in 
conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 71/2002, cuprins în Anexa 1, parte integrantă 
la prezenta hotărâre. 
 



Art.2. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de organizare si realizare a gestiunii 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local – activitatea de 
intretinere a drumurilor – către operatorul economic SC Întreținere Peisagistică Domnești 
SRL, cu capital social deţinut în totalitate de Consiliul Local Domnesti, in conformitate cu 
Ordonanta Guvernului nr. 71/2002. 

 

Art.3.  Se aproba Regulamentul si caietul de sarcini al serviciilor publice de administrare 
a domeniului public si privat de interes local in Comuna Domnesti, conform Anexei 2 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 

Art.4.  Se aproba contractul cadru de delegare a serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local, conform Anexei 3 parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 
 

Art.5.  Se aproba metodologia de fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor pentru 
serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, conform 
Anexei 4 parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 

Art.6.  Se mandateaza Primarul Comunei Domnesti, judetul Ilfov, pentru semnarea 
contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local – activitate de intretinere a drumurilor. 
 

Art.7.  Anexele 1 – 4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art.8  Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.9  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. 14 
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                                        

 


