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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentul privind lucr ările tehnico-edilitare care se 
execută pe domeniul public sau privat al comunei Domnești județul Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești, județul Ilfov dl. Boșcu 

NinelConstantin 
• Raportul de specialitate comun întocmit de către Compartimentul Urbanism, 

Amenajare Teritorială, Cadastru și Serviciul achiziții publice-investiții, 
administrarea domeniului public și privat, mediu, drumuri, utilități publice, 
situații de urgență și administrativ; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Domneşti; 

• În baza prevederilor: 
- Art.1 alin (2) lit. g), art. 36 alin (2) lit. f), art. 37 alin. 4) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art. 3 alin. 4 și pct III din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 51 alin (2) din O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
- Art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 21 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art. 15-16 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 
 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c), lit. d), lit.d), alin.(4) lit.c), alin.(6) 

lit.a), pct.13, art. 45,alin. (1) și (2) lit.c și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind lucr ările tehnico-edilitare care se execută 
pe domeniul public sau privat al comunei Domnești , conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 



 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a revederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Domnești și serviciile implicate din cadrul aparatului de 
specialitate.  
 
Art. 3  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se face, conform competențelor 
prin grija secretarului comunei Domnești. 

 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
                                   
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                         Secretar,   

                                                                                        Zanfir Maria 
 
 


