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HOTĂRÂREA Nr. 76 
din data de 12.12.2014 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, contractul pentru finanțarea dezvoltării 
rețelei electrice de distribuție de interes public nr.1/2014 și exercitarea cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și de servitute în favoarea SC Enel Distribuție Muntenia SA a terenului pe 
care va fi amplasată rețeaua electrică de interes public din zona Bujorului, Crenguței și 

Narciselor, comuna Domnești, Județ Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă extraordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul Serviciului Achiziții publice-investiții, administrarea domeniului public și 

privat, mediu, drumuri, utilități publice, situații de urgență și administrativ din aparatul 
de specialitate al primarului; 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

• Prevederile art. 36, alin. 2) lit. (b),  art. 63, alin. 1) lit. (c) şi art. 126 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală; 

• Prevederile art. 749 și 755 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 – republicare 
coroborat cu art. 12 și următoarele din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și 
gazelor naturale; 

• Prevederile art. 36 alin. 7) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală coroborat cu art. 4 din Ordinul 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru 
evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori 
pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice; 
 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
„Electrificarea/extinderea rețelei electrice de interes public din zona str. Bujorului, Crenguței 
și Narciselor, Comuna Domnești, Județ Ilfov”, conform Anexei 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2  – Se aprobă Contractul pentru finanțarea dezvoltării rețelei electrice de 

distribuție de interes public nr.1/2014, conform Anexei 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 



Art.3  – Se aprobă exercitarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute în 
favoarea S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A., pe perioada existenței construcțiilor, a terenului 
aparținând domeniului public al Comunei Domnești în suprafață de 10 m.p. situați pe str. 
Narciselor, precum și a suprafeței pe care va fi amplasată rețeaua electrică din zona str. 
Bujorului, Crenguței și Narciselor, Comuna Domnești, Judeș Ilfov, conform Anexei nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4  – Se împuternicește Primarul comunei Domneşti în vederea semnării 

Contractului pentru finanțarea dezvoltării rețelei electrice de distribuție de interes public 
nr.1/2014, precum și orice alte documente necesare în vederea realizării lucrării 
”Electrificarea/extinderea rețelei electrice de interes public din zona str. Bujorului, Crenguței 
și Narciselor, Comuna Domnești, Județ Ilfov”. 

 

 

 
                Preşedinte de şedinţă, 
                             Ghiţă Gigi                                                       
 
                             

             Contrasemnează, 
                                                                                                                          Secretar,  

                                                                                                                             Zanfir Maria           
 
 
 
 
 

Nr. 76 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 12.12.2014 
Cu un nr de ....15...voturi 
Din nr. total de ...15...consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    


