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PROIECT DE HOT

privind dezmembrarea 
domeniului public al comunei 

Consiliul Local al Comunei Domne

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a viceprimarului comunei Domne
•  Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare 

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

județului Ilfov precum ș
• Prevederile Legii nr. 7/1996 

imobiliară; 
• Prevederile Legii nr. 

juridic al acesteia; 
• Prevederile Legii nr.

urbanismul, 
 
În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin.(3) 

215/2001 a administrației publice locale, republicat
completările ulterioare, 

 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea unui teren care apar
situat în comuna Domnești, jude
număr cadastral 4574, astfel:

- Lotul 1– nr. cadastral 112081
- Lotul 2 – nr. cadastral 112082 cu suprafa

 
Art.2. Urmare dezmembră

(1) Lotul 1 – nr. cadastral 112081 cu suprafa
cu destinația drum public;
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind dezmembrarea și alipirea unor terenuri care apar
domeniului public al comunei Domnești 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinar

Expunerea de motive a viceprimarului comunei Domnești;
Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare 

și Cadastru; 
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domne

Anexa 20 din HG 930/2002 privind atestarea domeniului public al 
ului Ilfov precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov;

Prevederile Legii nr. 7/1996 republicată privind cadastrul 

Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public

Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin.(3) și(6) din Legea nr. 
ției publice locale, republicată, cu modific

HOTĂRĂŞTE: 

ă dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public 
ști, județul Ilfov, în suprafaţă totală de 1236

r cadastral 4574, astfel: 
nr. cadastral 112081 cu suprafață de 873 mp; 
nr. cadastral 112082 cu suprafață de 363 mp. 

Urmare dezmembrării, se aprobă alipirea după cum urmează
nr. cadastral 112081 cu suprafață de 873mp cu Strada Morii, 

drum public; 

i alipirea unor terenuri care aparţin  

ţa ordinară de lucru 

ști; 
Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
Anexa 20 din HG 930/2002 privind atestarea domeniului public al 

i comunelor din județul Ilfov; 
cadastrul și publicitatea 

1998 privind proprietatea publică și regimul 

/2001 privind amenajarea teritoriului și 

și(6) din Legea nr. 
ă, cu modificările și 

ţine domeniului public 
ă de 1236 mp, având 

 
 de 363 mp.  

 cum urmează: 
 de 873mp cu Strada Morii, 



(2) Lotul  2 – nr. cadastral 112082 cu suprafață de 363 mp cu Lotul cu nr. 
cadastral 4577 cu suprafață de 7603mp,  cu destinația curți construcții 
Școala Gimnazială nr. 1. 

 
Art.3. Se împuterniceşte viceprimarul comunei Domnești să semneze actul de 
dezmembrare și alipire şi să reprezinte comuna Domnești în faţa notarului 
public, în vederea autentificării şi în deplinirii procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 
 
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și 
persoanelor abilitate pentru ducerea la îndeplinire, Instituției Prefectului 
Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității. 
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