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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE PE RAZA UAT DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV PRIN

LĂRGIREA STRĂZILOR MIMOZEI, FORTULUI, NARCISELOR, 
CRENGUȚEI si GHIOCEILOR” – Etapa I

Consiliul Local al Comunei Domnești, întrunit în şedinţa de lucru

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;

- nota de fundamentare a comp. de resort;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (2), ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind

exproprierea pentru cauză de utilitate publică,  necesară realizării  unor obiective de interes

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii

nr. 255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 53/2011, cu modificările și

completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139, respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă  amplasamentul  lucrării  de  utilitate  publică  de  interes  local

„MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII  RUTIERE  PE  RAZA  UAT  DOMNEȘTI,

JUDEȚUL  ILFOV  PRIN  LĂRGIREA  STRĂZILOR  MIMOZEI,  FORTULUI,

NARCISELOR, CRENGUȚEI ȘI GHIOCEILOR” – Etapa I, conform planurilor de situație,

prevăzute în Anexa nr. 1, atașata studiului tehnic de specialitate.

Art.2 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care

constituie  coridorul  de  expropriere  al  lucrării  de  utilitate  publică  de  interes  local

„MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII  RUTIERE  PE  RAZA  UAT  DOMNEȘTI,

JUDEȚUL  ILFOV  PRIN  LĂRGIREA  STRĂZILOR  MIMOZEI,  FORTULUI,



NARCISELOR,  CRENGUȚEI  ȘI  GHIOCEILOR”  –  Etapa  I,  proprietarii  sau  deținătorii

acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, conform Anexei nr. 2.

Art.3  Sumele  individuale  estimate  de  către  expropriator,  aferente  despăgubirilor  pentru

imobilele  proprietate  privată  situate  pe  amplasamentul  lucrării  prevăzute  la  art.  1  sunt  în

cuantum de 428.835,96 lei și sunt alocate de la bugetul Consiliului Local Domnești.

Art.4  Sumele  individuale  aferente  despăgubirilor  se  virează  de  către  Consiliul  Local

Domnești, în cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont

deschis  pe  numele  expropriatorului  la  dispoziția  proprietarilor  de  imobile,  în  vederea

efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere, în condițiile legii.

Art.5 Primarul  Comunei  Domneşti  prin  aparatul  de  specialitate,  va  aduce  la  îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor prin

grija secretarului general în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
                                                                                                                            
                                                                                                                  Vizat pentru legalitate,
                                                                                                           /Secretar general comună
                                                                                                              Cojocaru Bogdan Marius



REFERAT DE APROBARE

privind modernizarea infrastructurii rutiere pe raza UAT Domnești, Județul Ilfov prin
lărgirea străzilor Mimozei, Fortului, Narciselor, Crenguței și Ghioceilor – Etapa I

O  infrastructură  de  transport  eficientă  conectată  la  rețeaua  regionala  contribuie  la  creșterea
competitivității economice, facilitează beneficii economice și permite dezvoltarea de noi activități pe
piața locala. Conectarea rețelei de drumuri locale cu cele din localitățile învecinate si cele județene și,
în special, cu varianta ocolitoare a Mun. Bucuresti (DNCB-Centura) reprezintă principalul preambul
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul
de  expropriere  al  lucrării  de  utilitate  publică  de  interes  local  „MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII  RUTIERE  PE  RAZA  UAT  DOMNEȘTI,  JUDEȚUL  ILFOV  PRIN
LĂRGIREA  STRĂZILOR  MIMOZEI,  FORTULUI,  NARCISELOR,  CRENGUȚEI  ȘI
GHIOCEILOR” – Etapa I.

În aceste condiții, se impunea modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri locale de transport în
parametrii  de  calitate  a  serviciilor  prestate  efectiv  și  a  satisfacerii  necesităților  de  mobilitate  a
cetățenilor și fluxurilor de mărfuri în ceea ce privește capacitatea, calitatea și siguranța care să asigure 
creșterea gradului de accesibilitate,  precum și promovarea unei dezvoltări  durabile a sistemului de
transport.
Gestionarea spațială a teritoriului comunității este o activitate obligatorie, continuă și de perspectivă,
desfășurată  în  interesul  colectivităților  care  îl  folosesc,  în  concordanță  cu  valorile  și  aspirațiile
societății și cu cerințele integrării în spațiul regional.
Gestionarea spațială a teritoriului asigură indivizilor și colectivităților dreptul la o folosire echitabilă,
precum și  responsabilitatea  pentru  o  utilizare  eficientă  a  acestuia.  Gestionarea  se  realizează  prin
intermediul amenajării teritoriului și al urbanismului, care sunt ansambluri de activități complexe de
interes general ce contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și
construit, precum și la îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile urbane și rurale.
Drumul reprezintă elementul de infrastructură rutieră care constituie în același timp suport tehnologic,
vector  de  civilizație  și  element  al  dezvoltării  economice.  Se  poate  afirma  că  rețelele  rutiere  de
transport sunt infrastructuri importante care susțin creșterea economică a unei localități și care creează
condiții pentru progresul social al populației.
Proiectarea drumurilor prezintă aspecte deosebite față de alte lucrări inginerești și se poate realiza în
directa corelare cu amplasamentul domeniului public avizat prin documentație de cadastru. Ținând
seama de multitudinea parametrilor și  de varietatea factorilor care determină comportarea în timp,
dimensionarea structurilor rutiere nu poate fi făcută prin calcule exacte.
Parametrii  care  intervin  în  metodele  de  dimensionare  se  bazează  pe  indicii  geotehnici,  pe  datele
rezultate din prelucrarea recensămintelor de circulație și estimarea evoluției traficului în perspectivă,
precum și pe observații pe teren. Toate acestea necesită din partea inginerului care proiectează drumul
o considerabilă experiență, înțelegerea fenomenelor complexe care se petrec și evoluează în timp în
pământuri și în materialele componente ale structurilor rutiere, precum și posibilitatea de a interpreta
și aplica judicios rezultatele obținute.
Proiectarea lucrărilor de modernizare a drumurilor nu se rezumă numai la stabilirea soluțiilor privind
amenajarea și sistematizarea traseului drumului în plan, profil în lung și transversal și la asigurarea
unei structuri rutiere corespunzătoare traficului auto, ci comportă studierea și tratarea unei game largi
de probleme privind:
- încadrarea în prevederile studiilor, schițelor și planurilor de sistematizare a teritoriului și localităților
străbătute de drum și analizarea prevederilor de sistematizare actuală și de perspectivă;



- depistarea surselor existente și potențiale de generare a traficului rutier și corelarea cu studiile de
circulație.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes
și  a  celorlalte  priorități  de  dezvoltare  ale  UAT  Domnești,  contribuind  la  creșterea  mobilității
persoanelor  și  a  mărfurilor,  la  integrarea  zonei  cu  rețeaua  regionala  de  transport,  la  combaterea
izolării. 
În contextul creșterii continue a numărului de autovehicule achiziționate de persoane fizice și  juridice,
creșterii  indicelui  de  mobilitate  a  parcului  auto  existent,  creșterii  numărului  de  autovehicule  ce
tranzitează  UAT Domnești,  creșterii  nivelului  de  poluare  prin  aglomerări  în  nodurile  de  trafic  al
DNCB,  local  și  județean  pentru  o  dezvoltare  a  infrastructurii  de  drumuri  și  poduri,  modernă  și
conforma cu toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile, dimensiunea ecologică,
economică și socială. Dimensiunea ecologică privește consumul și producția durabilă, conservarea și
managementul resurselor naturale, schimbările climatice și energia curată. Dimensiunea economică se
referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică) și transportul durabil, iar dimensiunea
socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice și sănătatea publică.
În acest sens, este necesara dezvoltarea  infrastructurii de drumuri și poduri din UAT Domnești care să
poată satisface nevoile economice, sociale și de mediu ale populației,  minimizând impactul asupra
acesteia și  identifica oportunitățile și  posibilitățile de dezvoltare, luând în considerare componenta
sustenabilă.
Drumurile publice de interes care fac obiectul studiului sunt importante și pentru interconectarea cu
drumurile județene și naționale ce străbat teritoriul administrativ al localității Domnești: DJ 602, DJ
401A și DNCB (Centura București).
În acest sens, a fost întocmit Studiul privind stabilirea amplasamentelor coridoarelor de expropriere a
terenurilor  necesare  obiectivului  de  investiție  modernizarea  infrastructurii  rutiere  pe  raza  UAT
Domnești, județul Ilfov, în scopul de a genera o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport
prin asigurarea infrastructurilor de transport moderne și  durabile împreună cu o creștere a calității
serviciilor și realizarea unui sistem funcțional de ”unitate în diversitate”.
Creșterea economică viitoare, evoluția societății și modificările de dezvoltare în teritoriu vor  exercita
o presiune crescândă asupra transportului, necesitând o îmbunătățire constantă a infrastructurilor și
calității serviciilor având în vedere:

1. Dezvoltarea continuă a localității Domnești, Județ Ilfov,
2. Creșterea traficului rutier,
3. Interesul major al autorității publice locale în implementarea unui proiect de investiții având

ca scop fluidizarea traficului rutier,

În  scopul  fluidizării  traficului  rutier  apreciem ca necesară  modernizarea infrastructurii  rutiere prin
lățirea și asfaltarea străzilor:

- Mimozei,
- Crenguței,
- Narciselor,
- Fortului.

Pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu standardele aplicabile în construcția de drumuri este
necesară achiziționarea de teren suplimentar care să fie afectat construcției drumurilor.

Întrucât terenul necesar modernizării infrastructurii rutiere în zona arătată nu se află în proprietatea
UAT Domnești, ci în proprietate privată apare ca necesară exproprierea proprietarilor acestor imobile.

Astfel  a fost  identificat  un număr de 57 imobile ce vor fi  afectate de expropriere,  cu o suprafață
expropriată  de  6.779,61  mp,  pentru  modernizarea  străzilor  conform  Studiului  privind  stabilirea
amplasamentelor  coridoarelor  de  expropriere  a  terenurilor  necesare  obiectivului  de  investiție
modernizarea infrastructurii rutiere pe raza UAT Domnești, județul Ilfov.



Etapele procedurii de expropriere sunt:

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;

b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac
parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;

c) transferul dreptului de proprietate;

d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

 În vederea realizării lucrărilor expropriatorul va promova o Hotărâre de Consiliu Local, potrivit legii,
unde se vor aproba indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes local, pe baza documentației
tehnico-economice  aferente,  amplasamentul  lucrărilor,  conform  variantei  finale  a  studiului  de
prefezabilitate,  respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate,  după caz, sursa de finanțare,
precum și  declanșarea  procedurii  de  expropriere  a  tuturor  imobilelor  care  constituie  coridorul  de
expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate  Imobiliară  sau  ale  unităților  administrativ-teritoriale,  sumele  individuale  aferente
despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere
expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează
într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile.
Coridorul  de  expropriere  este  stabilit  pe  baza  studiilor  de  specialitate  în  varianta  finală  sau  a
documentațiilor  de  urbanism ori  a  documentațiilor  topocadastrale,  aprobate  conform legii,  și  este
aprobat odată cu indicatorii  tehnico-economici,  cu documentația de urbanism sau cu documentația
topo-cadastrală, după caz, incluzând și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Primar,
Ghiță Ioan Adrian



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată
afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PE RAZA UAT
DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV PRIN LĂRGIREA STRĂZILOR

MIMOZEI, FORTULUI, NARCISELOR, CRENGUȚEI ȘI
GHIOCEILOR” – Etapa I

Secțiunea 1.

Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Consiliului Local privind declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local
„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PE RAZA UAT

DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV PRIN LĂRGIREA STRĂZILOR
MIMOZEI, FORTULUI, NARCISELOR, CRENGUȚEI ȘI

GHIOCEILOR” – Etapa I



Secțiunea 2.
Motivele emiterii actului normativ

1.Descrierea
situației actuale

Cadrul general al politicii locale constă în asigurarea  și susținerea
unei  infrastructuri  adecvate  dezvoltării  obiectivelor  socio-
economice  prin  modernizarea,  dezvoltarea  și  administrarea
eficientă a sectorului rutier, cu accent pe modernizarea și lărgirea
drumurilor existente și a tuturor facilităților aferente.
Amplasamentul  lucrării  este  situat  în  zona  de  vest  a  localității
Domnești din județul Ilfov. În contextul fluidizării  traficului pe
centura Municipiului București, modernizarea străzilor ce asigură
accesul  către  aceasta  a  apărut  ca  o  necesitate  obiectivă  pentru
descongestionarea circulației la intrsecția centurii rutiere și a liniei
CF de centură cu strada Prelungirea Ghencea și DJ 602. În zona
intersecției sunt amplasate numeroase construcții având multiple
destinații:  unitate militară, locuințe, depozite,  clădiri industriale,
etc.
Realizarea obiectivului va facilita accesul agenților economici și a
populației din cartierele rezidențiale din zonă, va fluidiza traficul
pe  centura  rutieră  a  municipiului  București  care  preia  volumul
mare  de  trafic  preponderent  greu  ce  o  tranzitează  și  traficul
generat de dezvoltarea periurbană a capitalei, degrevându-se astfel
străzile din interiorul municipiului.
Prin prezentul act normativ se propune declanșarea procedurilor
de  expropriere  pentru  imobilele  proprietate  privată  situate  pe
amplasamentul  suplimentar  care  fac  parte  din  coridorul  de
expropriere  al  lucrării  de  utilitate  publică  de  interes  local
„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PE RAZA
UAT  DOMNEȘTI,  JUDEȚUL  ILFOV  PRIN  LĂRGIREA
STRĂZILOR  MIMOZEI,  FORTULUI,  NARCISELOR,
CRENGUȚEI ȘI  GHIOCEILOR” –  Etapa  I,  pe  raza  localității
Domnești  din  județul  Ilfov,  respectiv  pentru  un  număr  de  57
imobile, cu suprafață totală expropriată de 6.779,61 mp.

11. În cazul 
proiectelor de acte 
normative care 
transpun legislație 
comunitară sau 
crează cadrul 
pentru aplicarea 
directă a acesteia

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu

2.Schimbări Pentru prezenta hotărâre este necesară aprobarea sumei cu titlu de



preconizate despăgubire, în valoare de 428.835,96 lei aferentă unui număr de
57 imobile, cu suprafață totală expropriată de 6.779,61 mp.

Suma de  428.835,96 lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa
nr. 2, rezultă din Raportul de evaluare privind determinarea,
conform Art.11, alin.(7), Legea nr. 255/2010 a despăgubirilor
aferente  imobilelor (terenuri și investiții) aflate pe  coridorul
de  expropriere,  stabilit  pentru  obiectivul  “Modernizarea
infrastructurii rutiere pe raza UAT DOMNEȘTI, Jud. Ilfov, prin
lărgirea  străzilor  Mimozei,  Fortului,  Narciselor,  Crenguței  și
Ghioceilor” – Etapa I,  întocmit la data de 11.05.2020 de către
evaluatorul  autorizat  Carlaonț  Ion,  membru  atestat  ANEVAR
specializare EPI, având legitimația nr. 11223, în conformitate cu
dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare și
ale Hotărârii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a acesteia.

Procedurile  de  expropriere  vor  fi  efectuate  de  către  Primăria
Comunei  Domnești,  în  calitatea  sa  de  expropriator  în  numele
Statului Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 255/2010,
cu  modificările  și  completările  ulterioare  și  ale  Hotărârii
Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificările și completările
ulterioare. 

Prin prezentul act normativ se urmărește:

1)  aprobarea  amplasamentului  lucrării  de  utilitate  publică  de
interes  local „MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII
RUTIERE PE RAZA UAT DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV
PRIN  LĂRGIREA  STRĂZILOR  MIMOZEI,  FORTULUI,
NARCISELOR, CRENGUȚEI ȘI GHIOCEILOR” – Etapa I,
potrivit  planului de amplasament/hărții topografice prevăzute în
anexa  nr.  1,  la  prezenta  hotărâre,  denumit  „Studiu  privind
stabilirea  amplasamentelor  coridoarelor  de  expropriere  a
terenurilor  necesare  obiectivului  de  investiție  modernizarea
infrastructurii rutiere pe raza UAT Domnești, județul Ilfov”.

2) aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac
parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
interes local, a listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii, pe
raza  localității   Domnești  din  județul  Ilfov,  proprietarii  sau
deținătorii  acestora,  precum  și  sumele  individuale  estimate  de



către  expropriator  aferente  despăgubirilor  în  cuantum  total de
428.835,96 lei, pentru un număr de 57 imobile, în suprafață totală
de 6.779,61 mp, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3.Alte informații Planurile cu amplasamentul lucrării vor fi avizate de către Oficiul
de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  Ilfov,  în  conformitate  cu
prevederile  Legii  nr.  255/2010  cu  modificările  și  completările
ulterioare  și  Normele  metodologice  aprobate  prin  Hotărârea
Guvernului nr. 53/2011.

Lista proprietarilor/deținătorilor imobilelor prevăzute în anexa nr.
2 la prezentul  act normativ, a fost întocmită în baza evidențelor
furnizate  de  către  Primăria  Domnești  din  județul  Ilfov  și  ale
Oficiului  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  Ilfov  în
conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 255/2010
cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm faptul că, un număr de aproximativ 19 dintre imobilele
proprietate privată ce face obiectul prezentului act normativ
nu au deschisă carte funciară.

În situația în care în cadrul amplasamentului, cu ocazia întocmirii
documentațiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate,
vor  fi  identificate  imobile  ce  ar  putea  constitui  monumente
istorice/zone de  protecție,  se  vor  respecta  prevederile  Legii  nr.
422/2001 privind protejarea  monumentelor  istorice,  republicată.
În măsura în care unele dintre construcții au destinația de locuință
se va proceda potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr.
33/1994  privind  exproprierea  pentru  cauză  de  utilitate  publică,
republicată și ale Legii nr. 255/2010  privind exproprierea pentru
cauză  de  utilitate  publică,  necesară  realizării  unor  obiective  de
interes național, județean și local cu modificările și completările
ulterioare.   

Secțiunea 3. 



Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1.Impactul macroeconomic. Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

11.Impactul  asupra  mediului
concurențial  si  domeniul
ajutoarelor de stat.

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

2.Impactul asupra mediului de
afaceri.

Finalizarea  acestui  obiectiv  duce  la  îmbunătățirea
condițiilor  mediului de afaceri.

21.Impactul  asupra  sarcinilor
administrative

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

22.Impactul  asupra
întreprinderilor  mici  și
mijlocii

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

3.Impactul social Construirea  infrastructurii  rutiere  prezintă  avantaje
tehnice, economice și sociale având un impact pozitiv
asupra așezărilor umane și a altor obiective colaterale.

4.Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu.

5.Alte informații Nu au fost identificate.

6. Alte informații Sumele  individuale  estimate  de  către  expropriator,
aferente  despăgubirii  pentru  imobilele  proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării, care fac parte
din  coridorul  de  expropriere  al  lucrării  de  utilitate
publică  de  interes  local  „MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII  RUTIERE  PE RAZA UAT
DOMNEȘTI,  JUDEȚUL  ILFOV  PRIN
LĂRGIREA  STRĂZILOR  MIMOZEI,
FORTULUI,  NARCISELOR,  CRENGUȚEI  ȘI
GHIOCEILOR” – Etapa I, sunt în cuantum total de
428.835,96 lei și se alocă de la Bugetul local, conform
HCL și/sau alte acte normative.



Secțiunea 4. 

Efectele prezentului act  normativ asupra legislației în vigoare

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare

Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

11. Compatibilitatea prezentului act
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice

Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

2.Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislația 
comunitară în materie

Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

3.Decizii ale Curții Europene de 
Justiție și alte documente

Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

4.Evaluarea conformității Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

5.Alte acte normative și/sau 
documente internaționale din care 
decurg angajamente

Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

6. Alte informații Nu au fost identificate.



Secțiunea 5. 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1.Informații privind procesul de
consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme 
implicate

Proiectul  de  act  normativ  a  fost  afișat  pe  site-ul
Primăriei Domnești și transmis către mass-media.

2.Fundamentarea alegerii 
organizațiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum și a 
modului în care activitatea 
acestor organizații este legată de
obiectul prezentului act 
normativ

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

3.Consultările organizate cu 
autoritățile administrației 
publice locale, în situația în care
proiectul de act normativ are ca
obiect activități ale acestor 
autorități, în condițiile 
Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorităților 
administrației publice locale la 
elaborarea  actelor normative

 Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.

4.Consultările desfășurate în 
cadrul comisiilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente

Prezentul act normativ nu este supus consultărilor 
comisiilor interministeriale.

5.Informații privind avizarea de
către

Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.



a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare 
a Țării

c)Consiliul Economic și Social

d)Consiliul Concurenței

e)Curtea de Conturi

6. Alte informații Nu au fost identificate.

Secțiunea 6. 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea
prezentului act normativ

1.Informarea societății civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
prezentului act normativ

Prezentul  act  normativ  a  îndeplinit  procedura
prevăzută  de  dispozițiile  Legii  nr.  52/2003
privind transparența  decizională  în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare.

2.Informarea societății civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
prezentului act normativ, precum și
efectele asupra sănătății și 
securității cetățenilor sau 
diversității biologice

Prezentul act normativ nu produce nici un impact
asupra acestui domeniu

3. Alte informații Nu au fost identificate.



Secțiunea 7. 

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare 
a prezentului act normativ de 
către autoritățile administrației 
publice centrale și/sau locale – 
înființarea unor noi organisme sau
extinderea competențelor 
instituțiilor existente

Prezentul  act  normativ  nu  se  referă  la  acest
domeniu.

2. Alte informații Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate mai sus, s-a inaintat documentatia pentru elaborarea unui
proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate  privată  situate  pe  amplasamentul  suplimentar,  care  fac  parte  din
coridorul  de  expropriere  al  lucrării  de  utilitate  publică  de  interes  local
„MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII  RUTIERE  PE  RAZA  UAT
DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV PRIN LĂRGIREA STRĂZILOR MIMOZEI,
FORTULUI, NARCISELOR, CRENGUȚEI ȘI GHIOCEILOR”- Etapa I.

Compartimentul de resort,
……………………..
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