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HOTĂRÂREA Nr. 63 
din 30 septembrie 2014 

privind dezmembrarea unui teren care aparține domeniului public al 
comunei Domnești jud. Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a viceprimarului comunei Domnești; 
•  Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare 

Teritorială și Cadastru; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
•   Anexa 20 din HG 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului 

Ilfov precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov; 
• Prevederile Legii nr. 7/1996 republicată privind cadastrul și publicitatea 

imobiliară; 
• Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic 

al acesteia; 
• Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 61 alin. (2) și art. 115 

alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public situat 
în comuna Domnești, județul Ilfov, în suprafaţă totală de 1690 mp (suprafata 
masurata este de 1715 mp), având număr cadastral 112722, situat in Tarla 33, 
Parcela 1523, 1524, 1525, astfel: 

- Lotul 1 – nr. cadastral 112902 cu suprafață de 471 mp; 
- Lotul 2 – nr. cadastral 112903 cu suprafață de 215 mp; 
- Lotul 3 – nr. cadastral 112904 cu suprafață de 446 mp; 
- Lotul 4 – nr. cadastral 112905 cu suprafață de 504 mp; 
- Lotul 5 – nr. cadastral 112906 cu suprafață de   79 mp. 



Art.2. Se împuterniceşte viceprimarul comunei Domnești să semneze actul de 
dezmembrare şi să reprezinte comuna Domnești în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 
 
Art.3. Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului comunei Domnești. 

 
 
 
               Preşedinte de şedinţă, 
                           Luca Ion                                                                                   

 
             
Contrasemnează, 

                                                                                 Secretar,  
                                                                                               Zanfir Maria           
 
 
 
 
 
Nr. 63 
Adoptată în şedinţa ordinară din 30.09.2014 
Cu un nr de ....15....voturi 
Din nr. total de ....15....consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


